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Készült a Képviselő-testület 2011. december 15-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
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 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az  

azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

2./ 2012. évi szemétszállítási díj megtárgyalása 

 

3./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos  

közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

4./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének meghatározása 

 

5./ Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről 

 

6./ 2012. évi eseménynaptár elkészítése 

 

7./ Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Bejelentem, hogy a képviselő-testület előző zárt ülés Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat állapított meg, utasított el. 

 

 

1./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az anyakönyvi események szabályairól szóló rendelet-

tervezetet képviselő társaim kézhez kapták. Felkérem a jegyzőnőt, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban tájékoztassa a testületet. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza az anyakönyvi 

eseményekkel kapcsolatos szabályokat. 2012. évtől a törvény lehetővé teszi, hogy munkaidőn 

kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt választása szerint szabadidő, vagy a 

képviselő-testület által meghatározott díj illeti meg. A hivatali helyiségen kívüli és a 

munkaidőn kívüli túli anyakönyvi események ellentételezésével kapcsolatos költségekért 35 e 

Ft bruttó díjat kellett eddig fizetni, melyet az önkormányzat költségvetésében szabályoztak, ez 

most átkerülne ebbe a rendeletbe. Az idei évben 12 esküvő volt, 420 e Ft folyt be belőle, a 

kiadásokra 271 e Ft-ot használtak fel. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a díj tartalmazza a felmerülő 

költségeket, virág, gyertya, pezsgő. Mi az a mérték, amit tartalmaz, nem kell meghatározni a 

mértéket? 

 

Balassa Balázs polgármester: Van egy szolgáltatás, kapnak egy tiszta, rendezett termet 

anyakönyvvezetővel, kapnak pezsgőt, virágot és egy személyt, aki verset mond, vagy gitároz. 

Ez tartozik ebbe az összegbe. Tapasztalatból mondom, az anyakönyvvezető nagyon jól kezeli 
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a házasságkötéssel, állampolgársági esküvel kapcsolatos feladatokat, én továbbra is teljes 

mértékben rábíznám. 

 

Lutár Mária körjegyző: A rendelet-tervezet 5. §-ában a díj befizetésének igazolását, 

módosítani javaslom a bejelentkezéssel egyidejűleg kelljen igazolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a jegyzőnő által javasolt kiegészítéssel az 

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló rendelet-tervezet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az 

 

10/2011.(XII. 20.) 

r e n d e l e t e t 

 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

 

2./ 2012. évi szemétszállítási díj megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: 2012. évi szemétszállítási díj megállapítására vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim írásban megkapták. 2012. év elején a központi hulladéklerakó 

Királyszentistvándon nem fog működni, március körül fog elindulni részlegesen a válogató, 

várhatóan november körül indul be teljes üzemmódban. Jövő évben 3 különböző költsége lesz 

a szemétszállításnak, ennek megfelelőn 3 különböző számlát fog a szolgáltató az 

önkormányzat felé leszámlázni, melyet a Társulás Tanács állapít meg. Amennyiben az 

előterjesztésben szereplő díjakat fogadjuk el, az önkormányzat költsége 5.100 e Ft, ez az 

összeg csökken a kompenzációval, melynek az összegét ma még nem tudjuk. A lakosság által 

fizetendő díjakat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az előterjesztésben szerepel a 80 l kukaürítés. 

Amennyiben a testület úgy dönt, hogy bevezetjük a 80 l hulladékszállítás lehetőségét, és 

meghatározzuk, hogy azok vehetik igénybe, ahol egyedül vagy ketten élnek egy háztartásban, 

fogalmazzunk úgy, hogy nem teljesen törvényesen járunk el, mert elvileg nem szabad 

szabályozni, hogy kik vehetik igénybe. Ha azt mondjuk bárki igénybe veheti a 80 l szállítást, 

az összes ingatlannál 80 literest fognak kérni, ezzel viszont meg fog jelenni a településen, az 

erdőben a szemét. Valós adatok alapján, egy formanyomtatványon lehetne igényelni a 80 l 

szemétszállítást, melyet az önkormányzat továbbítana a szolgáltató felé. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Van határidő, hogy ezt meddig lehet megtenni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Utána fogok érdeklődni.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Ha meghozzuk a rendeletet, ki lesznek értesítve az 

ingatlantulajdonosok? 

 

Balassa Balázs polgármester: Külön nem lesz értesítés, a nyaralótulajdonosok a helyi adó 

kiküldésével egyidejűleg kapnak tájékoztatást, a helyi lakosokat az újságon keresztül 

tájékoztatjuk. 

Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezetet a képviselő-testület 

fogadja el. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az 

 

11/2011.(XII. 20.) 

r e n d e l e t e t 

 

a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 

8/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendelet-tervezetben egyértelműen le van írva a 80 – 120 

literes szemétszállítási lehetőség, illetve kik vehetik igénybe. Amennyiben a testület úgy dönt, 

hogy igen, ezt határozzuk meg, fennáll a veszélye, hogy ezt megtámadják, illetve 

megsemmisíthetik velünk, de komolyabb szankciókkal nem jár. Én úgy gondolom ezt 

valamilyen fokon kezelni kellene. Amennyiben nincs észrevétel, javaslom, hogy az 

előterjesztésnek megfelelően a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az 

 

12/2011.(XII. 20.) 

r e n d e l e t e t 

 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004.(VII.8.) rendelet 

módosításáról 

 

 

4./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester A képviselő-testület 2012. évi munkaterv tervezetét 

megkapták. A munkaterv az előző évek gyakorlatára épült, illetve a kötelező feladatokat 

tartalmazza. 

Amennyiben nincs észrevétel, javasolom, hogy 2012. évi munkatervet a képviselő-testület 

fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

154/2011. (XII. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 2012. évi munkatervet elfogadta. 

 

: 

5./ Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzati társulásokról szóló beszámolót minden 

évben napirendre kell tűzni, ez törvényi előírás. A polgármesternek be kell számolni, hogy 
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milyen társulásokban vesznek részt, ez milyen előnnyel, illetve hátránnyal jár. Az 

önkormányzat részt vesz a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban a turisztikai 

bizottság elnökeként dolgozom, részt veszünk a Lesencéktől a Balatonig Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálatban, előző üléseken is említettem, egy nagyon jól működő rendszer, 

tulajdonosa és tagjai vagyunk a Balatoni Hajózási Zrt-nek itt a Felügyelő bizottság tagjaként 

dolgozom, társulásban látjuk el védőnői feladatokat, a gesztor önkormányzat Szigliget. 

Társulás keretében látjuk el az oktatási feladatokat. Hegymagas a szigligeti gesztusnak 

megfelelően fizeti a hozzájárulást. A körjegyzőség tekintetében azt látom és tapasztalaom, 

hogy másképp működik a kapcsolat, mint az előző években, milyen problémákkal kell a 

kollégáknak megküzdeni. Ettől függetlenül azt mondhatom, hogy soha nem éreztette és soha 

nem tapasztalhatta egyik polgármester sem, hogy bármilyen ügyintézés tekintetében hátrányt 

szenvedtek volna. Én úgy látom becsülettel ellátjuk Hegymagas ügyeinek intézését is, akkor 

is, ha bizonyos személyek az ellenkezőjét próbálják érzékeltetni a településen. Amennyiben 

nincs kérdés, javasolja, hogy az Önkormányzati Társulások tevékenységéről szóló beszámolót 

a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

155/2011.(XII. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

 

A képviselő-testület az Önkormányzati Társulások 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

6./ 2012. évi eseménynaptár elkészítése 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2012. évi eseménynaptár tervezetet képviselő társaim 

előzetesen kézhez kapták. Az előző évekhez hasonlóan próbáltam a várhoz illő programokat 

betervezni. A tervezet annyiban más, hogy az idei évben helyszínként az Avasi-romot is 

szeretném megjelentetni. Az augusztus 20-i megemlékezés helyszínére kérek javaslatot 

képviselő társaimtól.  

 

Káli Magdolna képviselő: Az augusztus 20-i megemlékezést ott meg lehetne tartani. Nagyon 

sok időstől hallottam, hogy jó és szép, hogy a várban tartunk megemlékezéseket, koncerteket, 

csak ők már nem tudnak felmenni. Véleményem szerint szóba jöhetne a Közösségi Ház is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kérdés, hogy a műsorhoz kell-e valamit építeni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tavaly előtt a Batsányi táncegyüttes lépett fel, idei évben Kis 

Kata koncertjével kötöttük egybe. Azt kell eldönteni milyen nagyságrendű augusztus 20-ában 

gondolkodunk, akarunk-e tűzijátékot. Ha igen, az ideiből tanulva a tűzijáték ott legyen, ahol a 

rendezvény van. A Közösségi Ház környéke kicsi, esetleg a Pupos pince melletti parkoló 

bevonásával lehetne ott rendezvényt tartani.  

 

Káli Magdolna képviselő: Szekeres Adriennek van szigligeti kötődése, esetleg meg lehetne 

keresni őt is,a strand jó helyszín lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: Belépős rendezvénynél kellemetlen a strand. Amíg pénztár 

van, az utcán hallgatják a zenét, ahogy bezárunk, hirtelen megtelik a strand. Eléggé 
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illúzióromboló egy ilyen koncert üresen és nincs akkora bevétele, mint amekkora 

kellemetlenséggel jár. Nem zárkózom el Szekeres Adrientől kérünk árajánlatot tőle. Javaslom, 

hogy a 2012. évi eseménynaptárt a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

156/2011.(XII. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

 

A képviselő-testület a 2012. évi eseménynaptárt 

elfogadta 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Csopak önkormányzata értékesítené szeretné a Balatoni 

Hajózási Zrt részvényeit. Ez azért bosszantó, mert, ha egy olyan település, mint Csopak 

értékesítené kívánja részvényeit, aki aránylag jó anyagi helyzetben van, rossz üzenetet jelent a 

nehéz anyagi helyzetben lévő települések számára. Felmerül mi lesz akkor, ha Siófok 

megszerzi az 51 %-ot és a többi tulajdonos kényszerhelyzetbe kerül. A részvények értéke 61 

millió forint. Felügyelő Bizottsági ülésen felvetettem a témát, Siófok jelezte, ha érkezik 

hozzájuk ezzel kapcsolatban megkeresés, ők meg fogják vásárolni a részvényeket. 

Az elhangzottak ellenére javaslom, hogy anyagi forrás hiányában Csopak község 

önkormányzata által felajánlott Balatoni Hajózási Zrt részvényvásárlási lehetőséggel ne 

éljünk. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

157/2011.(XII. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Csopak Község Önkormányzata által 

felajánlott BAHART részvények vásárlási lehetőségével anyagi 

forrás hiányában nem él. 

Megbízza a polgármestert, hogy Csopak Község 

Önkormányzatát a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, ismét foglalkozunk az OTP 

bankautomata elhelyezési lehetőségével. Új helyszínként a Közösségi Ház jött szóba. 

Egyeztetésekről, tárgyalásokról tájékoztatni fogom a testületet. 

 

Idei évben felújítottuk az Avasi romot, a sírkertet. Paál úrral arról beszélgettünk óriási 

idegenforgalmi látványosság lenne, ha be is mutatnák, hogy az Avasi rom egy római épületre 

épült fel. Kértük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, illetve a Veszprémi Múzum segítségét 

a feltáráshoz. Mindkét részről elutasítást kaptunk, azzal, hogy a korábbi ásatások nem eléggé 

megalapozottak ahhoz, hogy az a terület mit rejt, a régészeti feltárást megkezdjük. Azt 
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ajánlották készítessünk geofizikai kutatásokat. Ez azt jelenti, hogy a területet ultrahanggal 

átvizsgáltatnánk 2 m mélységig. Három cégtől kértünk árajánlatot. A legolcsóbb 250 e Ft + 

Áfa összeg lenne, ami tartalmazná a felmérést és a régész elkészítené hozzá a dokumentációt 

is, ami ezt hivatalossá tenné. Paál úr levelében jelezte, hogy amennyiben a testület kíván ezzel 

foglalkozni, jelezzük, hogy 180 e Ft + áfa összegben tudnánk az ajánlatot elfogadni. Azt kell 

először eldöntenünk, hogy felméressük-e az Avasi rom környékét? 

 

Balassa Sándor képviselő: Elviekben kell eldöntenünk, hogy a továbbiakban mit 

szándékozunk tenni a területtel. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha bebizonyosodna, hogy római kori lelőhelyet találunk, 

pályázat alapja lehetne. Azt kell eldönteni, hogy turisztikai szempontból kívánunk-e többet az 

Avasi-romból kihozni, és tudni szeretnénk-e, hogy valóban római alapokon nyugszik. A 200 e 

Ft nem olyan nagy összeg, amit nem tudunk kigazdálkodni, azt kell eldönteni, kívánunk-e rá 

áldozni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Annyiból lenne egészséges alapja, hogy tudnánk van-e ott valami, 

teljes egészében nem vetném el. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: 200 e Ft nem nagy összeg, de legalább tudnánk van-e ott 

építmény, mekkora. 

 

 Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az Avasi-rom geofizikai mérésre adott 

ajánlatokat a testület utasítsa el. A munka elvégzését ajánlják fel a Budapesti Corvinus 

Egyetem és a Geoservice Kft részére amennyiben a geofizikai mérést 180 e Ft + Áfa 

összegben elvégzik. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

158/2011.(XII. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Avasi-rom geofizikai mérésére adott 

ajánlatokat elutasítja. 

A munka elvégzését felajánlják a Budapesti Corvinus Egyetem 

és a Geoservice Kft részére amennyiben a geofizikai mérést 180 

e Ft + Áfa összegben elvégzik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

az ajánlat adókat tájékoztassa. 

Határidő: 2011. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi üléseken beszéltünk a táblák cseréjéről, molinó 

kihelyezéséről, illetve a szigligeti képes prospektusról. A topicra felkerült, hogy Szigligetről 

várunk fotókat, több száz kép érkezett, melynek vetítésére december végén kerül sor. Ezt 

követően egy szakmai zsűrivel ki lehetne választani a legjobb képeket, melyek a prospektusba 

kerülhetnének. A prospektus készítésére kértem árajánlatot. 1000 db esetén 64 Ft + Áfa, 5000 

db esetén 32 Ft + Áfa, 10000 db esetén 26 Ft + Áfa. Ennyibe kerülne 16 oldalas színes 

kiadvány. 
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Balassa Sándor képviselő: Az ötlettel mindenképp kellene foglalkozni, de a megjelenésnél 

én énnel komolyabbra gondoltam.  

 

Balassa Balázs polgármester: Megvárjuk a bemutatót, meglátjuk milyen anyag jött össze. A 

molinóra is kértem ajánlatot. 4x2 m-es 48 e Ft + Áfa/db, 6x2 m-es 68 e Ft + Áfa/db. Ez keret 

nélkül van. 

Az információs térképre 80 x 80-as 3 mm vastag műanyag tábla színes nyomással 5000 Ft 

+Áfa/db. A kerékpárúthoz szeretnék a várról egy 120 x 70-es térképet kihelyezni, ez 6 e Ft + 

Áfa összegbe kerülne. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az útbaigazító táblákat is felül kellene vizsgálni, pótolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mindenképp foglalkozni kell vele. Szó volt az utcatáblák 

felülvizsgálatáról, azt kell majd eldöntenünk milyen anyagból készüljenek. A fentieket 

tájékoztatás jelleggel említettem, gondolkodjanak el rajta képviselő társaim. 

Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a régi 71-es út mellett tisztítjuk a területet a 

kerékpárút mellett, az Alkotóház mellett szegélyezünk, a Petőfi utcáról lejövő vizet ezzel 

elvezetjük. A 71-es út mellett lévő buszváró megépítésére ugyan felajánlotta a vendéglős, 

hogy épít egy buszmegvárót, de az a vélemény, hogy azt el kellene bontani, mert egyik 

buszmegállóhoz sem jó. Én szerintem két buszvárót kellene építenünk Plexitből, erre kérek 

árajánlatot, hogy lássuk, mennyibe kerülne. 

 

Balassa Sándor képviselő: Visszatérnék a kerékpárúthoz. Nagyon sokan használják 

pihenőnek, egy-két padot kellene kihelyezni, valamint ha csinálnánk buszmegállót, azt úgy 

kialakítani, hogy esőbeálló is lehetne, vagy a pihenőbe csinálni valami hasonló épületet. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Pölöskén fából készítenek buszmegállókat. Utána járok, 

vállalnak-e, másképp nézne ki. 

 

Balassa Sándor képviselő: A strandon jártam, üres padhelyek vannak, az egyik pad a 

kölcsönző mellett van, valószínű horgász vitte oda. A rögzítésre valamit ki kellene találni. Az 

új WC-nél lóg egy bádogszegély, rögzíteni kell. A Ciframajori bevezető útnál esőben van egy 

pocsolya, le kellene csapolni, mert meg fog süllyedni az út. A régi Ódor háznál jelentős 

feltüremkedés keletkezett, meg kellene nézni.  

Amit még nem tudok szó nélkül hagyni, a hétvégi Idősek Napja, amire valamilyen szinten 

kötelezettség és tisztelet miatt mentem el. Szabó Tibor képviselő társam felszólalása megadta 

az a hangot, elindította azt a miliőt, aminek egy ilyen rendezvényen kell lenni és ahogy ki kell 

nézni, majd ezt követően jöttek a műsorok. Én önkormányzati képviselőként szégyellem, és 

fel vagyok háborodva a műsoron, a levezénylésen. Az alkalomhoz illően Tibivel egyetemben 

kiöltöztünk, a főrendező ezzel szemben nem az alkalomhoz megfelelően jelent meg. A műsor 

csapnivaló volt. Úgy gondolom, ha valaki egy tánckarba szerepel, valahogy nézzen ki, 

második valamit produkáljon, harmadik legyen önfegyelme. Az fegyelmezetlenség, az a 

szervezetlenség úgy gondolom, hogy sérthette azokat, akik nézték. Úgy gondolom, ha csak 

ilyen szintű Idősek napját tudunk teremteni, akkor inkább ne csináljuk, mert ez gyalázat volt. 

A humorista, akit hívtál nem ide való volt, a közönség nem igazán volt vevő rá. 

Nem volt az a meghittség, amit a Tibi elindított, nem volt benne az, amiről az egésznek szólni 

kellett volna. Ha már időseknek csinálunk rendezvényt, hozzájuk kell igazítani a műsort. Nem 

volt egy kellemes zenei aláfestés, élő muzsika. Hogyan várjuk el, hogy oldottak, 

felszabadultak legyenek. Mivel Tibinek is volt kifogása, felkérem, hogy jövőre vállaljuk be, 

hogy mi ezt megrendezzük úgy, ahogy ennek ki kell nézni, ami ennek a jelentősége. 
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Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy kultúrosunk, vagy könyvtárosunk, ha erre képes, 

akkor ne foglalkoztassuk, mert erre a településnek nincs szüksége, ez nem méltó a 

településhez. Itt van ugye egy csomó program, szeretném látni, hogy ebből a kultúrosunk 

milyen mértékben veszi ki a részét. Elgondolkoztató, kell-e nekünk főállású könyvtáros, mert 

maga a könyvtár látogatottsága nem igényli, hogy 8 órában legyen könyvtárosunk. Bárkivel 

beszéltem, aki ott volt, hasonló gondolatokat fogalmazott meg, ilyen színtelenül, érzés nélkül, 

meghitt miliő nélkül lerendezni egy idősek napját nem szabad tovább folytatni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az előadás nagy részén nem voltam ott, de hallottam a 

visszhangot, olyan érzést keltett, adtunk valamit egyetek-igyatok, de amiről kellett volna 

szólni, az elmaradt, hiányzott. Emlékszem, amikor a SZINE segítségével volt megrendezve, 

ők az alkalomhoz illően jelentek meg, odaültek az idősek mellé beszélgettek. 

 

Káli Magdolna képviselő: Idén nem vettem részt, de korábbi években, amikor a 

Vöröskereszttel csináltunk, valóban az volt, hogy megvendégeltük őket, beszélgettünk velük. 

Nem biztos, hogy a műsort várják, egy kis beszélgetésre egy pohár bor mellett, odafigyelésre 

várnak. Ha jövőre valóban megrendezitek, egy tangóharmonikást odahívni, egy köszöntő, egy 

jó pohár bor és sütemény. Ez az én tapasztalatom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tudomásul vettem. Mint korábban már említettem az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál a pénzmaradvány kiosztásra fog kerülni. 

(Ismerteti a pénzmaradvány felosztására vonatkozó előterjesztést.) 

 

Javaslom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi 

pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A pénzmaradványt átvesszük melyet a szigligeti körülményeket javítására fordítunk, + 

BÚTOR 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

159/2011.(XII. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

1.) Szigliget Község Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradvány felosztását a 2-5. 

pontban foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

2.) Szigliget Község Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az „Együtt Egymásért” 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi pénzmaradványa mindösszesen 

7.394.000.- Ft. 

A 7.394.000.- Ft-ból még fennálló tartozás Lesencetomaj Község részéről 3.800.000.- 

Ft, Balatonederics Község részéről 362.000.- Ft. 

 

3.) 

a.) Balatonederics Község Önkormányzata 2011. december 15.-ig megfizeti a fennálló 

362.000.- Ft-os tartozását.  
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b) Lesencetomaj Község Önkormányzata 2011. december 15.-ig megfizeti a fennálló 

3.800.000.- Ft-os tartozásának 50 %.át, azaz 1.900.000,-Ft-ot.  

c) Lesencetomaj Község Önkormányzata a fennmaradó 1.900.000,-Ft tartozását 

legkésőbb 2012. évben rendezi.  

 

4.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata a 3. pont a-b) alpontokban foglaltak 

teljesítését követően 2011. december 30-ig kifizet, mindösszesen 5.494.000,-Ft-ot az 

alábbiak szerint:  

a) Nemesvita Község Önkormányzat részére    780.000.- Ft-ot 

b) Lesenceistvánd Község Önkormányzat részére  599.000.- Ft-ot 

c) Lesencefalu Község Önkormányzat részére   198.000.- Ft-ot 

d) Szigliget Község Önkormányzat részére   973.000.- Ft-ot 

e) Uzsa Község Önkormányzat részére            2.895.000.- Ft-ot 

f) Hegymagas Község Önkormányzat részére     49.000.- Ft-ot. 

 

5.) Lesenceistvánd Község Önkormányzata a 3. pont c) alpontban foglaltak teljesítését 

követő 30 napon belül kifizet, mindösszesen 1.900.000,-Ft-ot az alábbiak szerint:  

a) Nemesvita Község Önkormányzat részére   272.000.- Ft 

b) Lesenceistvánd Község Önkormányzat részére   206.000.- Ft 

c) Lesencefalu Község Önkormányzat részére     68.000.- Ft 

d) Szigliget Község Önkormányzat részére    336.000.- Ft 

e) Uzsa Község Önkormányzat részére            1.001.000.- Ft 

f) Hegymagas Község Önkormányzat részére     17.000.- Ft. 

 

Határidő: 3./a-b) pont estén:  2011. december 15. 

  3/c) pont esetén:  2012. október 30. 

  4. pont esetén:  2011. december 30. 

  5. pont esetén:  folyamatos 

 

Felelős:  polgármester 

  körjegyző 

 

 

Káli Magdolna képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzatnak van-e 

valamilyen beleszólása abba, hogy a vonatokhoz megfelelő buszjárat legyen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérhetjük. Ha kapunk jelzést, melyik járathoz legyen 

csatlakozás, van, amikor figyelembe veszik a menetrend elkészítésénél. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester            körjegyző 


