
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. május 23-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Káli Magdolna képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

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

képviselő közül 3 képviselő az ülésen jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.  

 

 

A rendkívüli ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ „Idegenforgalmi” Országos Közfoglalkoztatási Program pályázaton való részvétel 

 

 

1./ „Idegenforgalmi” Országos Közfoglalkoztatási Program pályázaton való részvétel 

 

Balassa Balázs polgármester: Előzetesen olyan információkat kaptunk, hogy a korábbi 

években a PROBIO Zrt által lebonyolított közmunka program elmarad. E-mailon kaptam az 

információt, hogy a Belügyminisztérium kiírta a pályázatot nagyon rövid határidővel, e miatt 

kellett a rendkívüli ülést összehívni. Az elmúlt évekhez képest annyi a változás, hogy 

Balatonfüred város önkormányzata nyújtja be a pályázatot, ők bonyolítják a technikai 

feladatokat is. Az előzetes egyeztetésen 2 fő alkalmazását jeleztem, az alkalmazás szeptember 

végéig tart. Az idei évben is biztosítani kell a pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 

92.075 Ft-ot, valamint 1 havi támogatást elő kell finanszírozni, mely 174.730 Ft. Ez az összeg 

az utolsó havi elszámolást követően az önkormányzat részére visszautalásra kerül. 

Javaslom, hogy a Belügyminisztérium által kiírt „Idegenforgalmi” Országos 

Közfoglalkoztatási Program pályázaton a település vegyen részt, hatalmazza fel Balatonfüred 

város önkormányzatát a pályázat benyújtására. 

A testület a konzorcionális szerződést hagyja jóvá és a szükséges önrészt 92.075 Ft, biztosítsa. 

Egy havi támogatást, mely 174.730 Ft, előfinanszírozza Balatonfüred Város Önkormányzata 

részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor Balatonfüred Város 

Önkormányzata ezt visszautalja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

54/2012.(V. 23.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Belügyminisztérium által kiírt „Idegenforgalmi” Országos 

Közfoglalkoztatási Program pályázatán részt kíván venni és 

felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat 

benyújtására. 

A Képviselő-testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra, valamint a szükséges 

önrészt, 92.075 Ft biztosítja. 

1 havi támogatást, mely 174.730 Ft előfinanszíroz Balatonfüred 

Város Önkormányzata  részére. Az utolsó havi elszámolást követően 

a támogatás jóváírásakor Balatonfüred Város Önkormányzata ezt 

visszautalja. 

Határidő: 2012. május 24 és folyamatos 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a Widenet Internet 

Szolgáltató Kft-től kaptunk egy megkeresést szélessávú internet kiépítésére. Ahhoz, hogy ez 

megvalósulhasson az iskola tetején lévő oszlopra kellene felszerelni egy átjátszó állomást. A 

helyszín megtekintését követően azonnal tiltakozó hangok jelentek meg, ahogy a Hóvirág 

utcában is történt. Azért említettem a kérést, gondolkodjatok el róla, hogy a következő 

testületi ülésen döntést tudjunk hozni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Más helyszínre nem lehetne feltenni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ahhoz, hogy az egész településen megfelelő legyen az 

Internet ezt találták megfelelőnek. A Hóvirág utcai átjátszó miatt nagyon sok információhoz 

jutottam, egy ilyen átjátszó sugárzása kevesebb, mint amikor a telefont a fejünkhöz tesszük. 

Sajnálom, hogy a strandi viharjelzőre nem engedtük felszerelni az átjátszót, azért mert 

„elmegy” a vendég. Más strandon ezt megengedték, senki nem foglalkozott vele, nem lett 

kevesebb vendég, viszont a településeken kiépült az Internet szolgáltatás. Azzal sem 

foglalkozik senki, hogy a templomtoronyban ott az adó, a kávézó padlásán szintén, a 

templomba is bemennek az emberek, a kávézóba is leülnek. Én támogatom, hogy 

kiépülhessen a községben az Internet szolgáltatás, de a következő ülésen erre vissza fogunk 

térni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Egy külön oszlopra nem lehetne elhelyezni, hogy ne az iskola 

tetejére kerüljön? 

 

Balassa Balázs polgármester: Megnézték, az a probléma, ahhoz, hogy az egész település 

lefedett legyen, nem találtak más helyszínt a belógó fák miatt. Ahogy a piac miatt is, itt is 

fogunk kapni jó és rossz kritikát egyaránt. 

 

Káli Magdolna képviselő: Akit esetleg konkrétan zavarna, az nem háborog. Amúgy az 

Aranypatkó vendéglő éjszaka is nyitva van, azt is elviselik az emberek, a piacnál heti egy 

alkalomról van szó, és nagyon sokan örülnének, ha megvalósulna. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester a rendkívüli ülést 11.50 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 


