
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. február 13-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Baráth Sándor képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismerteti ülés javasolt napirendjét. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének meghatározása (I. fordulós tárgyalás) 

 

 

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének meghatározása (I. fordulós tárgyalás) 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. A költségvetés összeállításra került, kérem, 

hogy javaslataitokat, észrevételeiteket tegyétek meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: A sportegyesület támogatására 650 e Ft került betervezésre, 

ennek előzménye, hogy a Labdarugó Szövetség az egyesület jelentős költségét visszaadja, 

ezért lett levéve a támogatás összege. Abban állapodtunk meg, hogy a támogatás összegének 

különbözetét a létesítmény fenntartására fordítja az önkormányzat. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A költségvetésből kitűnik, hogy az önkormányzatnak vannak 

tartalékai. Ismerve a költségvetés készítőjének precíz munkáját, a költségvetés elfogadásának 

nem látom akadályát. Természetesen a gazdálkodás során figyelni kell a bevételi, kiadási 

oldal egyensúlyára. 

 

Káli Magdolna képviselő: Az orvosi rendelő gázdíjánál 2011 évben 210 e Ft-ot terveztünk, 

ez az idei évben leredukálódott 160 e Ft-ra? Mi az oka? 

 

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Az előző év felhasználását vettük figyelembe, a 

betervezett összeg nem került felhasználásra. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, hogy a közüzemi díjat az önkormányzat fizeti, 

de továbbszámlázásra kerül a doktornő felé. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A közösségi ház felújításánál szerepel, hogy 24.837 e Ft 

pályázati pénz még nem került kifizetésre. Nem találtak olyat, amit még lehúzhatnak ebből az 

összegből? 

 

Balassa Balázs polgármester: Előre jeleztem, hogy biztos fognak lehúzni. Azt mondtam, ha 

az 54 milliós támogatásból 50 milliót megkapunk az már jó. Egy hete megkaptuk a 

kifizetésről a határozatot 51.300 e Ft-ot fognak kifizetni. Az ellenőrzés során semmilyen 

hiányosságot nem találtak. A lehúzott összegről annyit, 2012-ben az MVH szerint olcsóbban 

lehetett megépíteni egy épületet, mint 2009-ben. 

A várral kapcsolatban kaptatok egy előzetes anyagot, melyet a következő ülésen fogunk 

tárgyalni. A költségvetése hasonló, mint a korábbi években, annyi a változás, hogy több 

személy alkalmazásával számoltunk, de ezzel problémáim vannak. Ezért tájékoztatom a 

testületet, mert nem szeretném, ha olyan visszajelzéseket hallanátok, ami nem az igazságot 

takarja. Tavalyi évben a Szigliget Palonai Magyar Bálint egyesület végezte a bemutatókat. Az 
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idei évben nem is jelentkeztek, hogy szeretnék a bemutatókat megtartani. Úgy gondoltuk, 

hogy a helyieknek, akik ezt szeretnék megtartani, lehetőséget biztosítunk. 11 személyt 

kérdeztünk meg, ebből 2 személy vállalta el. A többség válasza az volt, „hogyan gondolom én 

azt, hogy ők minimálbérért dolgoznának”. Erre feltettük a honlapra, gondolva, talán több 

helyit érdekelne. Pár óra alatt felkerült a világhálóra, több újság átvette, ebből komoly hír lett. 

Az ország minden tájáról jelentkeztek hagyományőrzők. Az érdeklődőknek félve mondtam, 

hogy csak minimálbért tudunk fizetni, minden esetben az volt a válasz nincs munkám 

minimálbérért is eljövök, csak adjanak lehetőséget arra, hogy árnyékban, hálózsákban végig 

tudjuk aludni az éjszakát. Sajnos, vagy szerencsére azt kell látnunk, hogy Szigligetiek 

nincsenek abban a helyzetben, hogy a helyiek érezzék a súlyát ennek a lehetőségnek. Abban a 

pillanatban, ahogy itt meg fognak jelenni az ország különböző részéről személyek, hogy 

bemutatót tartsanak, a képviselő-testületet meg fogják támadni azok a helyiek, akik nem 

fogadták el a felajánlott lehetőséget. Én szerettem volna, ha 7 helyi személynek tudtunk volna 

munkát adni, de csak 2 fő jelezte, hogy a 93 e Ft-ért is eljön. Ezek a személyek fogják az 

íjászatot csinálni, a várkapunál ellenőrizni, hogy megvásárolta-e a jegyet, a várkiállítást 

felügyelni. 

Ma is többen hívtak telefonon, minden jelentkezőtől azt kértem, írják le, hogy nekik mi az 

elvárásuk, mert olyan személyeket fogunk választani, akik használtak már fegyvert. 

Amennyiben lesz helyi jelentkező is, ha nem használt még fegyvert, betanítjuk. Ha másképp 

nem megy, valamit kitalálunk a szállásra vonatkozóan. 

Visszatérve a költségvetésre, amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, javaslom, hogy az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület fogadja 

el, bízza meg a körjegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét 

készítse el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

5/2012.(II. 13.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi költségvetésére 

vonatkozó előterjesztést elfogadta. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet készítse el. 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.25 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 


