
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. július 08-án 20.00 órai kezdettel tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.

A rendkívüli ülést megnyitotta.

Balassa Balázs polgármester: Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend

1./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat módosításának

elfogadása

2./ Jeszencsák Edvin kérelme 3./ Vegyes ügyek 1./ „Együtt Egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat módosításának elfogadása Balassa Balázs
polgármester: A képviselő-testület június 2-án tartott együttes ülésén az „Együtt Egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az 65/2009.(VI. 02.) Kt.
sz. határozatával elfogadta. A Magyar Államkincstár a gesztor önkormányzatot hiánypótlásra
szólította fel, így az alapító okiratot módosítani kell.(Ismerteti az alapító okirat
módosítását.)Javasolja, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító Okirat módosítását a képviselő-testület fogadja el. A képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi 85/2009.(VII. 08.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Szigliget
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az „Együtt Egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervet a jelen határozatával besorolja és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és



gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján a költségvetési szerv alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

A költségvetési szerv

Rövid neve: Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Jogszabályban meghatározott
közfeladata: a mikrorégióban a szociális és gyermekjóléti szolgálat , valamint családsegítés
minőségi és differenciált szolgáltatásainak a biztosítása. Alaptevékenysége: 889201
gyermekjóléti szolgáltatás 889924
családsegítés 889921 szociális étkeztetés
889922 házi segítségnyújtás Szakágazati besorolása: 889900 Máshová nem sorolt egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül Használt szakfeladatok 2010. január 1-
től: 889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás
889924-1 családsegítés 889921-1 szociális
étkeztetés 889922-1 házi segítségnyújtás841901-1 önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenysége
kiegészítő tevékenységet nem folytat. Kisegítő tevékenysége: kisegítő tevékenységet
nem folytat Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat Kisegítő
és vállalkozási tevékenysége és ezek arányinak felső határa a szerv
kiadásaiban: - Típus szerinti besorolása: A
tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv
fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan
működő költségvetési szerv A pénzügyi gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv: „Lesence Völgye” Települések
Körjegyzősége 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151. Szigliget
község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapító okirat módosítását (s így az egységes
szerkezetű új alapító okiratot) 2009. július 1. napi hatállyal elfogadja azzal, hogy a szervezet
tevékenységének ágazati besorolása 2010. január 1. napján lép hatályba. Egyúttal az 65/2009.
(VI. 2.) Kt. sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 2./ Jeszencsák Edvin kérelme
Balassa Balázs polgármester: Az iskola igazgatói állásra megbízást kapott Jeszencsák Edvin
telefonon megkereste, hogy szeretné, ha korábbi munkahelyéről az önkormányzat kikérné, és
ezt követően kapná meg a kinevezését.
Amennyiben az önkormányzat kikéri a munkahelyéről, az eddigi 10 éves közalkalmazotti
jogviszonyából eredő jogosultságai továbbra is megilletik, pl felmondási idő, végkielégítés
esetében. Az önkormányzatnak ez egy munkaviszony megszűnés esetében 1,5-2 millió forint
kiadást is jelenthet. Ez olyan kötelezettségvállalás amelyet testületi döntés nélkül nem
vállalhat fel, ezért kéri a képviselő-testület döntését ez ügyben.

Békefi Péter alpolgármester: Ez van akkora összeg, hogy szeretném előre hallani, tehát, ha
valaki pályázik, azért az ilyen igényeivel álljon elő előre, 2 millió forint az, sok pénz. Simán
lehet, hogy valamiért azt mondjuk, mégsem ezt az embert akartuk, egy év múlva. Mert mitől
nem, nem? Én azt is értem, hogy ő ezzel a szándékkal előállhat, azt is értem, hogy miért, de
én azt gondolom, nem most lett volna itt az ideje. Itt lett volna az ideje, amikor ő a pályázatát
benyújtja. Akkor mondja el, hogy ő szeretne lakást, elmondta, hogy nem szeretne lakást,
mondja el, hogy a jogviszonyát, hogyan kívánja ide áthelyezni. Én azt mondom, hogy ez egy
időntúli dolog. Nekem ez a megjegyzésem, én nem akarnám ezt a dolgot, túl nagy pénz.

Balassa Sándor képviselő: Inkább más kedvezményt gondoltam, esetlegesen a lakás
támogatás..

Békefi Péter alpolgármester: Jönnek azért a kérések..

Szabó Tibor képviselő: Lakhatási támogatás..



Balassa Sándor képviselő. Igen, lakhatási támogatásban gondolkodna, ha esetleg valamilyen
irányba, nem is megoldási szinten, csak támogatási szinten..

Balassa Balázs polgármester: Megkapta a védőnő is, úgy gondolom ez sokkal kezelhetőbb,
azért is, mert azt akár tudomásul vesszük, akár nem, ennek a testületnek van egy bő éve, és
nem biztos, hogy szerencsés, hogy ilyen konstrukciót hagytunk hátra. Két verzió van, vagy azt
mondjuk, hogy felvállaljuk az anyagi vonzatát, vagy azt mondjuk, hogy nem kívánjuk
figyelembe venni az eddigit. Ott nem kapta meg ezt a végkielégítést?

Lutár Mária körjegyző: Nem, mert közös megegyezéssel vagy felmondással szűnteti meg a
munkaviszonyát. Lehet, hogy most hívták fel a figyelmét erre a lehetőségre.

Balassa Balázs polgármester: Mindamellett azt mondom, az a javaslatom, ha nem ilyen
helyzet lenne, egyszerűbben is megpróbáltalak volna meggyőzni benneteket, ha úgy
gondolnám, hogy ebben a helyzetben úgy állnánk anyagilag, de úgy gondolom, hogy erről
beszélni kell, én nem akartam ezt a jogot fenntartani, hogy a kérelmet pozitívan bíráljuk el.

Szabó Tibor képviselő: Személyesen nem beszéltél vele?

Balassa Balázs polgármester: Nem, telefonon hívott, hogy ezt szeretné kérni.

Szabó Tibor képviselő: Megmondom őszintén, kicsit tovább vittem a dolgot, azért
kérdeztem, hogy beszéltél-e vele, mennyire ragaszkodik, vagy volt-e alkalmad felkínálni egy
másik verziót ebben a lakás dologban, nehogy az legyen, hogy elutasítjuk a kérelmét, aztán
meggondolja magát és akkor egy nagyon kellemetlen helyzetbe fogunk kerülni. Aztán, ha ne
adj isten egy szigligeti, egy helybeli legyen File, vagy akárki, annak járna már a végkielégítés,
meg akármi. Lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban felokosította, lehet, hogy….

Balassa Sándor képviselő. Felnőtt ember, legyen annyira felkészült, ha váltani akar tudja,
hogy mivel jár.

Békefi Péter alpolgármester: Ilyet nem mond, mert ez sok pénz ahhoz..

Balassa Balázs polgármester: A Pistinek mindenhogyan jár, ettől a pályáztatástól
függetlenül jár. Ez egy plusz, amivel nem számolhattunk, és, ha azt nézzük, és nézni kell,
hogy lassan 40 milliót rakunk hozzá az iskola működéséhez, és ezt még 2 millióval
megnöveljük. Ha az ember tudná, ha lenne rá garancia, ha az állam 2-3 év múlva ugyan úgy
felvállalja ezeket a költségeket, és visszatéríti az önkormányzatnak szerintem nem lenne miről
beszélni, de akkor amikor azt mondják, hogy 140 milliárdot ki akarnak vonni az
önkormányzatoktól, akkor nekem óriási kétségeim vannak, hogy erre lesz még keret.

Szabó Tibor képviselő. Attól félek, hogy a végén mi maradunk a…

Balassa Sándor képviselő. Mindenhogyan mi maradunk, ha megfutamodik, pedig nem fog,
akkor is azt mondják, hogy 2 milliót odaadtál egy idegennek.

Szabó Tibor képviselő. Ha benn van a pakliban, és a pályázatában szerepel, akkor azt
mondjuk, hogy legyen a File.



Balassa Sándor képviselő: Nem

Békefi Péter alpolgármester: Nem feltétlenül biztos. Tudod, utólag rossz érzése van az
embernek, mert miket kérünk még.

Szabó Tibor képviselő: Ez igaz, de lehet, hogy neki is fülébe jutott az itteni szervezkedés a
pályázat elnyerése után, és azt mondja, gyerekek én is belerakok mindent.

Balassa Sándor képviselő: Mi az, hogy mindent?

Szabó Tibor képviselő. Hát figyelje ide, hát elfogadták a pályázatomat, és nagyon úgy néz
ki, hogy itt azt lesik, mikor tudnak a seggedbe rúgni..

Balassa Sándor képviselő: Tibi, nem te akarsz..

Balassa Balázs polgármester: Én úgy gondolom, hogy ennél komolyabb értékben,
felvállalva azt, hogy még mindig elég komoly történések vannak ezzel kapcsolatban, úgy
gondolom, hogy a képviselő-testület ennél nagyobb mellszélességgel nem állhatott volna
mellé, ez nem azt jelenti, hogy anyagilag is mindent be kell vállalnia, a lehetőségeit nem
figyelembe véve, minden kérését kielégíteni. Én nem…

Szabó Tibor képviselő: Biztos, azzal egyetértek, hogy rá lesz kényszerítve, hogy az iskolát
sokáig működtesse, tehát kövessen el mindent annak érdekében….

Balassa Sándor képviselő: Ez nem rajta fog múlni..

Szabó Tibor képviselő. Tudom, hogy nem rajta fog múlni, de olyan irányba, azért viheti,
hogy csalogasson ide gyereket, vagy egyebek. Én ilyenre gondoltam, való igaz, hogy itt
utólag keverni, nem etikus.

Balassa Balázs polgármester: Ha csak az igazgatónak van érdeke, hogy ide minél több
gyerek jöjjön, akkor vannak itt nagy gondok, ha ilyen egyáltalán megfordulhat a fejünkben, és
sajnos nagyon sok tanárnál nem érzem, hogy átérezné a helyzetet..

Szabó Tibor képviselő. Akkor legyen az, hogy nem támogatjuk..

Balassa Balázs polgármester: Én inkább fogalmaznék úgy, és ez kevésbé fájó, hogy a
szigligeti önkormányzat oly mértékben támogatta már az iskola működését, hogy több terhet
hosszú távon nem tud, nem kíván bevállalni.

Szabó Tibor képviselő: Vissza fog lépni..

Balassa Sándor képviselő: Dehogy fog visszalépni, ha visszalép, akkor meg nem is való ide.

Szabó Tibor képviselő. 10 éves munkaviszonyt fog felrúgni, és nem lesz igazgató…

Balassa Sándor képviselő: Én 15 évig voltam a vízügynél, aztán az egyik napról a másikra
eljöttem. Nehogy az elején azt mondjuk, hogy jaj de jó, hogy ide jött igazgatónak, nehogy
már…



Balassa Balázs polgármester: Nem fog visszalépni. Ha visszalép, ki lesz nevezve egy
félévre valaki az iskolából, amíg a pályázat zajlik, és kész.
Aki egyetért azzal, hogy az iskola új igazgatójának a kérelmét elutasítsuk, az kérem, most
szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
86/2009.(VII. 08.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület nem támogatja, hogy Jeszencsák Edvint
jelenlegi munkahelyéről az önkormányzat kikérje.
Megbízza polgármestert, hogy Jeszencsák Edvint tájékoztassa a
képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A tapolcai Mentőállomástól kerestek meg, hogy kapnának egy
életmentő gépet, amit a mentőautókon ki tudnának vinni, és minden olyan pluszt el tudnának
látni, ami legfontosabb az életmentés tekintetében. Az országban három lenne, ebből kerülne
egy Tapolcára. Ehhez kérnének az önkormányzattól is támogatást. Úgy gondolom, hogy ez
nemcsak szigligeti lakost, nyaralót érint, illetve az idegenforgalomban bíznak, a gépvásárlást
60 e Ft-tal támogassuk. A szigligeti önkormányzat a mentőállomást támogatta, a kaput kellett
kicserélni, hogy beférjen a mentőautó. Nem szeretné, mint, ami egyszer a korábbi években
volt, hogy a szigligeti betegeket kinézték, mert az önkormányzat nem adott támogatást
valamihez. Ha jól emlékszik, talán két önkormányzat nem adott támogatást.

Lutár Mária körjegyző. Nem adtak támogatást, de nem egészen úgy volt..

Balassa Balázs polgármester: Tudom, mert képviselő voltam, elég rosszul jött le. Aki azzal
egyetért, hogy 60 e Ft-tal támogassák a műszervásárlást, kéri szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
87/2009.(VII. 08.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a tapolcai mentőállomás részére
beszerzendő életmentő gép támogatására 60.000 Ft-ot biztosít,
az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől ma kapták meg az
autóbuszváró építésével kapcsolatos eredményt. Gratuláltak a nyertes pályázatunkhoz, annyi
szépséghibája van, hogy a kért 968 e Ft helyett, 748 e Ft támogatást adtak. 220 e Ft-tal
kevesebbet. A tájékoztatóban szerepel, hogy a sok pályázati anyag miatt, minden pályázó
csökkentett összegű támogatásban részesült. A képviselő-testületnek nyilatkozni kell, hogy a
csökkentett összegű támogatással is meg kívánja-e valósítani, ugyanezzel a műszaki
tartalommal kívánja megvalósítani, vagy ha ugyanezzel a műszaki tartalommal, akkor a saját



forrást ki kell egészíteni. Felhívta a vállalkozót, hogy lehet-e az összegen csökkenteni, ő
annyit mondott, hogy az Áfa emelkedést nem veszi figyelembe.

Balassa Sándor képviselő. Terv mindenképpen kell hozzá, engedély is van?

Balassa Balázs polgármester: Nem kell engedélyezési terv.

Balassa Sándor képviselő: Akkor bármit építhetnek, ehhez hasonlót.

Balassa Balázs polgármester: Felolvassa a nyilatkozatot. Elviekben az lehet, hogy a műszaki
tartalom csökkentése, tehát átdolgozzuk a tervdokumentációt, szerintem.

Balassa Sándor képviselő. Úgy gondolom, hogy egy buszmegállónak nem feltétlenül kell
38-as falának lenni. A felépítmény jellegéhez, és szerkezetéhez képest, felesleges olyan
vastag falat építeni. 25-ös téglafal, 200-as oszloppal bőven elég.

Szabó Tibor képviselő. Ő sokknak tartja, hogy egy buszmegálló 800 e Ft-ba kerüljön. Egy
garázst, akkor mennyiért lehetne csinálni, 5 millióért?

Balassa Balázs polgármester: A buszváró nem 800 e, 1 millió Ft-ba kerülne. Holnap
találkozik Sáfár úrral, magyarán a képviselő-testületnek az az álláspontja, hogy az önrésszel
együtt van 1.100 e Ft oldja meg ennyiből a vállalkozó. Hasonló nagyságú fából készült
buszmegálló ajánlatokat nézegetett, 300 – 400 e Ft-ba kerül, plusz még a héjazat, ami
félmillió forint.
Javasolja, hogy a Soponyai utcai autóbuszvárót csökkentett műszaki tartalommal valósítsa
meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
88/2009.(VII. 08.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Soponyai utcai autóbuszvárót csökkentett
műszaki tartalommal valósítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiíróját tájékoztassa
a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.35 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester körjegyző

Szőke István
képviselő

jkv.hitelesítő


