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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. május 31-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Horváth József rendőr százados 

 

 

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

képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. Balassa Sándor képviselő társunk jelezte, 

hogy munkahelyi elfoglaltság miatt az ülésről késni fog. 

 

 

Az 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./ Tájékoztató a közrend- közbiztonság helyzetéről 

 

2./ Egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

3./ Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet-

tervezet elfogadása 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 

 

5./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Tájékoztató a közrend- közbiztonság helyzetéről 

 

Balassa Balázs polgármester: A közrend- közbiztonság helyzetéről szóló előterjesztést 

képviselő társaim előzetesen írásban megkapták. Szomorúan állapítottam meg, hogy az elmúlt 

évben emelkedett a bűnelkövetések száma. Megkérdezem százados urat kívánja-e kiegészíteni 

a beszámolót? 

 

Horváth József rendőr százados: Köszöntöm a testületet. A kapitány úr szeretett volna 

eljönni az ülésre, de közbejött dolgok, rajta kívül álló okok miatt nem tud részt venni az 

ülésen. Bizonyára ismert, az elmúlt évben átköltöztünk az új badacsonytomaji rendőrőrs 

épületébe Révfülöpről. A létszámkeret maradt, 15 fő teljesít szolgálatot. 2006-ban 

csökkentették gépkocsi parkunkat, most fejlesztésként 1 plusz gépkocsit kaptunk. A szolgálat 

ellátásában ez nagy segítség. A számítástechnikai felszereltségünk megfelelő, teljesen jó 

állapotú. Az idegenforgalmi szezonra, június 1-től 12 fővel emelkedni fog a létszámunk, ami 

a nyári szezonra már egy megfelelő létszámot jelent. E mellé még 5 próbaidős rendőrt 

kapunk. Nagyon örülök neki, mert a lakosság már a rendőri jelenlétet is nagyon értékeli. 

Amennyiben a létszámunk így marad az idei évben is, szeretnénk a kerékpáros rendőrök 

jelenlétét biztosítani a strandokon, strandi parkolókban. A körzeti megbízottal, polgármester 

úrral egyeztetve a helyi rendezvények ideje alatt próbálunk a községben nagyobb rendőri 

jelenlétet, ellenőrzést biztosítani az elmúlt évekhez hasonlóan. Az idei évben, az előző 

évekből tanulva a diszkó utáni hazamenetelnél a motiválatlan rongálásokat, ami minden 

településen jellemző és probléma megpróbáljuk megszüntetni.  

A vagyon elleni bűncselekmények száma emelkedett az elmúlt évekhez képest, ami nem a 

betöréses lopások számát mutatja, hanem az összes vagyon elleni bűncselekményt, ami a 

törvényben nevesítve van. A bűncselekmények emelkedése sajnos összefügg a gazdasági 

helyzettel, mert nagyon sok utazó bűnözővel találkozunk már az előszezonban. Bízom benne, 

hogy a szezonban a megemelt létszám nagy segítséget fog jelenteni, már a puszta jelenlét 

visszatartó erő. Kapitány úr úgy fogalmazott, hogy elsődleges feladatunk a bűnmegelőzés 



 3 

legyen, mert a bűnüldözés sokkal kevesebb eredménnyel jár. A mi munkánk szolgáltatás kell, 

hogy legyen, igaz ebbe beletartozik a büntetés is. Úgy gondolom, a jogkövető állampolgárok 

a rendőri jelenlétet pozitívan értékelik. 

Úgy gondolom, a település közbiztonsági szempontból nem tartozik a fertőzött települések 

közé. A bűncselekmények többsége az idegenforgalmi szezonban következik be. A közrend 

elleni bűncselekmények száma azért emelkedik, mert, ha ellopnak egy pénztárcát, melyben 

van 5 fajta okmány van, az nem egy statisztikai adat lesz, 1 lopás és 5 visszaélés okirattal, 

tehát 6 statisztikai adatként jelenik meg. 

A polgárőrséggel jó kapcsolatot tartunk fenn, bízom benne, hogy a továbbiakban is jól együtt 

tudunk működni. Bárminemű segítségre, információra volt szükségünk a polgárőrségtől 

mindig megkaptuk. A polgárőrök munkája példaértékű, a körzetünkhöz tartozó településeken 

talán 3 ilyen egyesület van, amely ilyen lelkiismeretesen végzi a munkát. 

Az önkormányzattal is jó kapcsolatot tartunk, bármilyen segítséget kértünk, mindig 

megkaptuk, itt is megköszönöm az együttműködést. 

 

Balassa Balázs polgármester: A mellékletben felsorolt statisztikai adatokat látva 

csodálkoztam, mert én úgy láttam és lakossági visszajelzésből is azt vontam le, hogy az 

elmúlt évben kevesebb bűncselekmény történt. Ahogy elmondtad, hogy egy bűncselekményt 

több helyen kell szerepeltetni, bízom benne, hogy ez az oka az emelkedésnek. Amennyiben 

lehetséges szeretném kérni, hogy az elkövetett bűncselekményeket hónapra lebontva kapjuk 

meg. Azért kérném, lássuk, melyek azok a hónapok, amikor a legtöbb bűncselekmény 

elkövetésre kerül. Valóban a nyári szezonban történnek a bűncselekmények, vagy a téli 

időszakban az üresen álló nyaralóingatlanok kárára történnek? Vagyonelleni 

bűncselekményekre gondolok, ha ez megoldható. 

 

Horváth József rendőr százados: A nyári időszak a kritikusabb, amikor a vendégek 

különböző értékeket hagynak a gépkocsikban, visznek be magukkal a strandra, amit aztán 

felügyelet nélkül hagynak. Kérésed megoldható, hónapokra is le tudjuk bontani a 

bűncselekmények elkövetésének számát. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, 

javasolom, hogy a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

55/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közrend- közbiztonság helyzetéről 

beszámolót elfogadta. 

 

 

 

2./ Egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül 

helyezéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 

tényállásai hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, előterjesztést képviselő 
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társaim kézhez kapták. Kérem a jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a testületet a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az országgyűlés megalkotta a szabálysértésekről szóló törvényt, 

mely meghatározta a szabálysértés fogalmát, egyben kimondja, hogy a jövőben már csak törvény 

állapíthat meg szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem. 

A törvény 2012. május 31-ig adott határidőt arra, hogy az önkormányzati rendeletekből a 

képviselő-testület a szabálysértési tényállásokat hatályon kívül helyezze. A törvény 

lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület önkormányzati rendeletben meghatározzon 

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, melyeket 50 e Ft pénzbírsággal/igazgatási 

bírsággal lehet súlytani. Mivel a jogszabály végrehajtásának módja még nem tisztázódott le, e 

rendelet megalkotására az előterjesztésben nem tettem javaslatot, át kell gondolni, hogy a 

képviselő-testület él-e ezzel a lehetőséggel. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy az 

egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai hatályon kívül helyezéséről 

szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 

 

8/2012.(VI. 01.)  

r e n d e l e t e t 

 

az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 

tényállásai hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

3./ Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet-

tervezet elfogadása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, rendelet-

tervezetet képviselő társaim megkapták. A rendezési tervvel kapcsolatban több módosítási 

javaslat volt, melyek közül több beépítésre került, volt, ami nem, melyekre a vegyes ügyek 

keretében kitérek. Képviselő társaim részére kiküldött anyag került kifüggesztésre. Az anyag 

március 8-tól április 6-ig volt közzétéve, a közzététel során észrevétel nem érkezett. Az 

anyagot a Balatoni Főépítésznek záró véleményezésre megküldtük. (Ismerteti a Balatoni 

Főépítész záró-véleményét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A felülvizsgálatra 

bekerült anyagból 13 módosítás beépítésre került a rendelet-tervezetbe, 3 módosítást esetében 

új eljárást kell lefolytatni. Az eljárás során a jogszabályi rendelkezéseket betartottunk, az 

előírt egyeztetéseket lefolytattuk. Ennek dokumentációja bárki számára hozzáférhető. Kérem 

képviselő társaimat, hogy esetleges észrevételeiket, kérdéseiket tegyék meg. 

Kérdés, észrevétel nem lévén, javaslom, hogy Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási tervéről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 
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9/2012.(VI. 11.)  

r e n d e l e t e t 

 

Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

tervéről szóló 5/2010. (IX.01.) rendelet módosításáról.  

 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 

 

Balassa Balázs polgármester: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos 

értékelő beszámolót képviselő társaim előzetesen, írásban megkapták. Az önkormányzat a 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak a törvényben meghatározottak szerint tesz 

eleget, 7 településsel közösen látja el a gyermekjóléti szolgálatot. A község adottságából 

kifolyólag kevés a problémás család. Kérem, hogy a kérdéseket, észrevételeket képviselő 

társaim tegyék meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javaslom, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

56/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

Balassa Sándor képviselő megérkezett az ülésre 

 

Vegyes ügyek 

 

Hantos Gyuláné ingatlanvásárlási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 26/2012.(III. 22.) Kt. sz. határozatában 

döntött a tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről. A határozatban a kérelemnek 

megfelelően Hantos Gyuláné és Hantos Előd lett vevőként kijelölve. Hantos Előd kérelemmel 

fordult a testülethez, hogy a határozatot módosítsuk, vevőként csak édesanyja Hantos Gyuláné 

szerepeljen a határozatban. Javasolom, hogy a kérelemnek megfelelően a képviselő-testület 

26/2012.(III. 22.) határozatát módosítsa, az ingatlan vevőjéül Hantos Gyuláné 8300 Tapolca, 

Sümegi út 13. szám alatti lakost jelölje ki. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

57/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 26/2012.(III. 22.) határozatát Hantos 

Gyuláné és Hantos Előd kérelmére módosítja, az ingatlan 

vevőjéül Hantos Gyuláné 8300 Tapolca, Sümegi út 13. szám 

alatti lakost jelöli ki. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Előző testületi ülésen a képviselő-testület nem zárkózott el az 

önkormányzati és lakossági igényeknek megfelelő rendezési terv módosításától. A 

módosítások többsége lakossági kérelem, ezért a testület döntése arra irányult, hogy a 

felmerülő költségeket a módosítást kérők vállalják át. Minden kérelmezőt még nem értem el, 

de 90 %-ban rendelkezésre áll az összeg, a szükséges költséget a kérelmezők biztosítják. 

(Ismertetem a rendezési terv módosítására beérkezett kérelmeket, mely a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.)  

Amennyiben a felsorolt módosító kérelmekkel kapcsolatban észrevétel nincs, javaslom, hogy 

a rendezési terv módosítását a jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testület indítsa el, a 

költségeket a kérelmezők biztosítsák. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

58/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület - a jegyzőkönyvhöz csatolt lakossági 

módosító javaslatok alapján - a rendezési terv módosítására 

vonatkozó eljárást elindítja. Az eljárással kapcsolatos 

költségeket a kérelmezők viselik.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

kérelmezőkkel a költségek viselésére vonatkozó 

megállapodásokat kösse meg és ezt követően az eljárást indítsa 

el.  

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv módosítására a tervet készítő dr. Laposa 

József településtervezőtől kértem árajánlatot. A tervező 750 e Ft + Áfa összegben vállalja a 

munkák elkészítését, melyet szintén az előző ülésen ismertettem a testülettel. Mivel a 

szükséges költséget kérelmezők átvállalják javaslom, hogy az árajánlatnak megfelelően dr. 

Laposa József tervezőt bízza meg Szigliget község településrendezési terv módosításával 

kapcsolatos tervezői munkák elvégzésével.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

59/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a rendezési terv módosításával kapcsolatos 

tervezői munkák elvégzésével dr. Laposa József 

településtervezőt bízza meg az árajánlatnak megfelelően 750 e 

Ft + Áfa összegben 
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Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Óvodafejlesztési pályázattal kapcsolatban kaptunk egy 

megkeresést. A pályázat mindenről szól, csak nem beruházásokról. Szól a gyerekek 

sikeresebb fejlesztéséről a folyamatos, személyre szóló felmérések okán. Eszközfejlesztés az 

elnyerhető támogatás 1/3-a, a többi továbbképzések stb. A pályázat nagyrészt arról szól, hogy 

elméleti tanulmányokat írnak, oktatást tartanak a pedagógusoknak, a gyerekeknek nevelő 

programokat készítenek. Megkérdeztem, mit jelent a fejlesztés, mert a nyílászárókat jó lenne 

kicserélni, a fűtést korszerűsíteni. Ezek a pályázatba nem férnek bele. A tornaszobát az udvari 

játszóteret lehetne bővíteni, de új játszótér már nem fér bele. Az óvodavezetővel egyeztettem 

ez nem az a pályázat, amire szüksége lenne az óvodának. 

 

Káli Magdolna képviselő: Az elhangzottak alapján gyakorlati haszna nincs, ha nem lehet 

fejlesztésekre pályázni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az óvodafejlesztésre kiírt pályázatra ne 

nyújtsanak be pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

60/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Széchenyi Terv pályázat keretében kiírt 

óvodafejlesztési pályázaton nem vesz részt. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megjelent a KDOP-2.1.1/B-12 turisztikai pályázat, melyen 

100 %-os pályázati támogatást lehet elérni, de a kiírásban jelezték, hogy kisebb mértékű 

támogatást is meghatározhatnak. A székesfehérvári székhelyű Új Széchenyi Konzorciummal 

kapcsolatba kerültünk, akik megkerestek bennünket, vállalnák a pályázat elkészítését. A 

pályázat egyik kiemelt témája a vár turisztikai fejlesztése lenne összesen  41 – 54.000 e Ft 

értékben. Azért van ilyen tág határok között, mert most folynak a tervezői egyeztetések. A 

projektben elkészülne a felvezető út, lépcső, kerékpár-tároló, vízelvezetés. A kaputorony 

boltozat és csigalépcső rekonstrukciója, a félköríves torony fedése, az egyosztatú épületben 

kovács- és bognárműhely kialakítása. A mobilszínpad és nézőtéri elemek kulturált kialakítása, 

a felsővárban a felfalazások, a kapu kialakítása, a konyha és sütőház két további helyiségének 

berendezése, a palota lépcső, berendezés és az északi torony építési munkái, tömlöctorony 

részleges rekonstrukciója, a felsővárban az elektromos hálózat kiépítése, a kápolnában a 

gyengeáram kiépítése, a külső díszvilágítás esetleges napelemes energiával. A projektben 

restaurátori és rekonstrukciós munkák is szerepelnének, például vakolatmaradványok, 

kemence és tárgyak restaurálása, berendezések, multimédiás eszközök, kamerák elhelyezése, 

továbbá szerepelne az arculat, logó, kiadvány és honlap tervezése. A projekt mindazokat 

tartalmazná, amire tervek készíthetők, illetve, amivel látogatóbbá tehető a vár.  



 8 

A pályázatban a tervezési költségek elszámolhatók, ha sikeres a pályázatunk. Előzetesen a 

testületnek a tervezési díjat kell befektetni, aminek várható költsége körülbelül 1.5 millió 

forint. 

A felvázoltakon kívül a Csonka-torony melletti területre javasolnék egy vizesblokk 

kialakítását a kiállító térrel együtt. Így a projekt teljes költsége 70 – 80 millió forint lenne, ami 

sikeres pályázat esetén 100 %-ban támogatható. 

A konzorcium ajánlata. Elkészítik a pályázati anyag mellékleteként benyújtandó 

megvalósíthatósági tanulmányt, melynek költsége elszámolható a pályázatban, viszont csak 

akkor kell kifizetnünk, ha nyer a pályázat, tehát semmilyen számlát nem nyújthat be, ha nem 

nyerünk a pályázaton. A megvalósíthatósági tanulmány 5 millió forint, mely az ÁFA-t is 

tartalmazza. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Ha sikertelen a pályázat, akkor ingyért dolgoznak? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, számlát, csak sikeres pályázat esetén nyújthat be. A 

megvalósíthatósági tanulmány költsége a pályázatban elszámolható, a pályázati anyag 

elkészítéséért fizetendő sikerdíj 3 %-a nem elszámolható, a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását 1 %-ért vállalja, a pályázat utógondozását 2 %-ért vállalja, mely szintén 

elszámolható a pályázatban. Tehát a pályázatban a sikerdíj és a közbeszerzési eljárás 1 %-a 

nem számolható el.. 

Kérdés, mit szerepeltessünk a pályázatban. Maradjunk a várnál, vagy megpróbáljuk az Avasi-

torony melletti fejlesztést is betenni. Költségvonzata van, amiről már beszéltem a tervezési 

költség. A költségvetésben 1.200 e Ft-ot terveztünk a vár tervezési munkáira, a projektben 

hozzávetőlegesen a tervezési költség nettó 1.500 e Ft. Ha a pályázat nem sikerül, ezek a 

tervek apránként megvalósíthatók.  

Ma voltak itt az ÁSZ-tól egy korábbi pályázatot ellenőriztek. Elismeréssel szóltak a vár 

rendezettségéről. 

Kérdésem, foglalkozzunk a Csonka-toronnyal is, vagy maradjunk a várnál? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Foglalkozzunk vele, meg lehet állítani egy-egy ilyen 

fejlesztéssel a vendégeket. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a vár és a Csonka-torony turisztikai 

fejlesztésére a KDOP-2.1.1/B-12 kiírt pályázatra nyújtsunk be pályázatot. A tervezési 

költségre nettó 1.200 millió forintot biztosítsunk a költségvetésben tervezett összeg terhére és 

nettó 300 e Ft-ot az általános tartalék terhére. A pályázat írásával a a Grants Consulting Kft-t 

bízzuk meg. Hatalmazzon fel a testület arra, hogy a pályázatíró céggel a megbízási szerződést 

kössem meg azzal a feltétellel, hogy a pályázatírással kapcsolatos díjak kifizetésére csak 

abban az esetben kerül sor, ha a pályázat sikeres. 

 

Balassa Sándor képviselő: Egy limitet nem kell megállapítani? Említetted, hogy alacsonyabb 

összegű támogatás is megállapítható. 

 

Balassa Balázs polgármester: A pályázati kiírásban szerepel, hogy a projekt részünkről 

csökkenthető maximum 10 %-al. Ez vonatkozhat olyan tervre, ami valami miatt nem 

valósulhat meg. A pályázatírók felé jelezzük, hogy minimum 90 %-os támogatottság esetén 

nyújtható be pályázat. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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61/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a vár és a Csonka-torony turisztikai 

fejlesztésére a KDOP-2.1.1/B-12 kiírt pályázatra pályázatot 

nyújt be. 

A tervezési költségre 1.500 e Ft + Áfa összeget biztosít a 

költségvetésben tervezett „Történelmi hely építése, megóvása” 

szakfeladat terhére. 

 A pályázat írásával a Grants Inkubátorház Grants Consulting 

Kft-t (8000 Székesfehérvár, Király sor 30.) a bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatíró céggel a 

megbízási szerződést kösse meg azzal a feltétellel, hogy a 

pályázatírással kapcsolatos díjak kifizetésére csak abban az 

esetben kerül sor, ha a pályázat sikeres. 

Megbízza a polgármestert, a pályázatírók felé jelezze, hogy 

minimum 90 %-os támogatottság esetén nyújtható be pályázat. 

Határidő: 2012. június 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Korenika Viktor Szigligetről készített egy könyvet, melyben 

légi fotókkal mutatja be a községet. Amint látjátok a könyv nagyon szép, egyedi. 

Véleményem szerint kérjünk X példányszámra árajánlatot a bekerülési költségre 

vonatkozóan. Ezt követően tárgyaljunk milyen mértékben kíván az önkormányzat darabszám 

ellenében a megvalósulásához hozzájárulni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem sok rész hiányzik a településről, de nem tudnánk megoldani, 

hogy a hiányzó részek is bekerülhessenek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem, mert csak légi fotók vannak a könyvben, ebben a 

készítő nem lenne partner. 

 

Káli Magdolna képviselő: Nagyon szép, egyedi a könyv. Az üres részeket ki lehetne tölteni 

szöveggel. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszélek a könyv készítőjével, kérek árajánlatot a bekerülési 

költségre vonatkozóan és visszatérünk a megkeresésre. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

62/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Korenika 

Viktor által készített Szigliget könyv kiadására a szerzőtől 

kérjen árajánlatot.  

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Szabó László a Kisfaludy utcai közlekedéssel kapcsolatban 

egyirányúsítási javaslatot küldött a testülethez. (Ismerteti a megkeresést.) Kérdésem, 

foglalkozzunk az egyirányúsítással, vagy esetleg van más javaslata képviselő társaimnak? 

 

Balassa Sándor képviselő: Az, hogy csak vasárnap délelőtt legyen egyirányú az nem 

működik. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hogy lehetne egyirányú? 

 

Balassa Balázs polgármester: A parkolótól a kövesút kétirányú, a Kisfaludy utca a régi 

postától egyirányú. Ez egyelőre tájékoztatás volt, kérem, hogy gondolkodjatok el a megoldási 

lehetőségeken. 

 

Az idei évben is lesznek a strandon a Magyar Vöröskereszt szervezésében elsősegélyt nyújtó 

fiatalok. Kérésük, - az elmúlt évekhez hasonlóan - biztosítsunk ebédet részükre.  

 

Baráth Sándor képviselő: Megoldom, biztosítom részükre az ebédet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tóth Józsefné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez 

ingatlanának megközelítése tárgyában. Tulajdonos változás miatt, - eddig a szomszédja 

ingatlanán keresztül közelítette meg – az ingatlanát nem tudja megközelíteni csak a temetőn 

keresztül, ezért kéri, hogy biztosítsuk számára a temetőn keresztüli bejárást. (Ismerteti a 

kérelmet.) Az útrész kialakításához szükséges költségeket vállalja. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Más megoldást keresnék a helyében, a szomszédokkal 

egyeztetnék, a vizesárokhoz letennék két átereszt, az a két telek találkozásánál a pincéjénél 

lenne. 

 

Balassa Sándor képviselő: Támogatom a kérést, de csak addig, amíg az ő tulajdonában van 

az ingatlan. Az út kialakítására csak egyeztetés alapján kerülhet sor. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 

Tóth Józsefné a jegyzőkönyvhöz csatolt vázrajznak megfelelően a temető területén utat 

alakítson ki saját költségén a temetővel szomszédos ingatlana megközelítéséhez amíg az 

ingatlana az ő illetve családja tulajdonában van.. Az út gondozása kérelmező kötelessége, Az 

átjárásra az ingatlan-nyilvántartásba szolgalmi jog nem jegyeztethető be, illetve a kialakításra 

csak egyeztetés alapján kerülhet sor. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

63/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Tóth Józsefné 1161 

Budapest, Nap u. 21. szám alatti lakos az önkormányzat 

tulajdonában lévő temetőben a jegyzőkönyvhöz csatolt 

vázrajznak megfelelően, saját költségén utat alakítson ki 
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ingatlana megközelítése céljából. Az út karbantartása, 

gondozása kérelmező feladata. 

Az önkormányzat az úthasználatot határozatlan időre biztosítja, 

amíg kérelmező, illetve családja tulajdonában van az ingatlan. 

A bejárásra az ingatlan-nyilvántartásba szolgalmi jog nem 

jegyeztethető be. Az kialakítására csak helyszíni egyeztetés 

alapján kerülhet sor. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szarvas Aladár a vár területére emlékérem készítésére 

alkalmas gép elhelyezésére nyújtott be kérelmet. Ez korábbi ülésen már téma volt, a testület 

nem zárkózott el a kéréstől, amennyiben Paál úrral előzetesen egyeztetnek, az általa is javasolt 

helyen elhelyezheti az emlékérem készítő gépet. Paál úr nem javasolta a várban történő 

elhelyezését, de az elbontandó pénztárnál lehetne. A gép mögött a várról, a környékről egy 

előzetesen egyeztetett reklámanyagot elhelyezhet, ami egy hátteret adna a gépnek. Kérelmező 

ilyen gépet működtet az Erzsébet-kilátón, a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzatnak évi 52 

e Ft bérleti díjat fizet. A területet bérbeadók a gépet reklámhordozónak tekintik. (Ismerteti a 

kérelmet.) 

 

Káli Magdolna képviselő: Jó dolognak tartom, reklámértékű, hasonló, mint a távcső. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy 1 éves bérleti szerződést kössünk, bérleti 

díjként évi 80 e Ft-ot állapítsunk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

64/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szarvas Aladár részére az elbontandó 

pénztárfülke helyére engedélyezi emlékérme gép elhelyezését, 1 

éves időszakra, 2012. június 15-től 2013. június 14-ig. 

A bérleti díjat összege 80 e Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A Szentesi Családsegítő Központ az idei évben is hátrányos 

helyzetű gyermekek táboroztatásához kéri az önkormányzat támogatását. A képviselő-testület 

minden évben biztosította az ingyenes strandbelépőt számukra. Javasolom, hogy augusztus 16 

– 22-ig 40 fő hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítsunk ingyenes strandbelépőt. Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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65/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szentesi Családsegítő Központ 

szervezésében 2012. augusztus 16 – 22-ig terjedő időszakra 40 

fő hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenes strandbelépőt 

biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Családsegítő Központot tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Dr. Tóth Ramóna és Cser Szilárd kérelmet nyújtott be a 

képviselő-testülethez. A Külsőhegyi úton laknak, és a Réhelyi út 45. szám alatti ingatlant 

vásárolták meg. Az ingatlan felső részén építkezni szeretnének a Külsőhegyi út felé. A telek 

közvetlenül határos egy önkormányzati tulajdonú árok vízelvezető területével. Arról a részről 

van szó, ahol egy német tulajdonos szokott parkolni és lánccal le is zárta a területet. 

Kérelmezők kérik, hogy a vízelvezetőhöz tartozó, a Külsőhegyi út és az ingatlanuk által 

határolt 71 m
2
 nagyságú területet az önkormányzat részükre értékesítse. Az árok 

szempontjából nincs jelentősége, annak kell utána nézni, hogyan szerepel az önkormányzat 

törzsvagyonában, értékesíthető-e. (Térképen beazonosítják a területet.) Úgy gondolom a 

település érdekeit nem sérti, ha lehetőség van rá értékesítsük a területet. Megvizsgáljuk 

értékesíthető-e a terület, illetve megosztható-e, ha értékesíthető, értékbecslővel 

felértékeltetjük az ingatlant. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

66/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert vizsgálja meg, 

hogy a 1083/2 hrsz-u ingatlanból 71 m
2
 nagyságú terület 

telekalakítással a szomszédos 992 hrsz-u ingatlanhoz csatolható-

e, illetve a terület értékesíthető-e. Amennyiben a telekrész 

értékesíthető ingatlanforgalmi szakértőtől kérjen árajánlatot. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Két vonalról elindult az Internet szolgáltatás kiépítése a 

községben. Az Ábrahám-SAT Bt nevében Wella Zsolt jelezte, hogy ilyen szándékuk van 

illetve a Widenet Kft részéről érkezett a másik megkeresés. Mindkettő cég vezeték nélküli 

technikát kíván alkalmazni. Vella Zsolték vásárolták meg a kábeltelevízió szolgáltatást, így az 

az álláspontjuk, hogy ők megkapták a fejállomást, ahhoz tartoznak az iskolatetőn elhelyezett 

oszlopok, antennatartók. A Widenet kft az iskolatetőn lévő oszlopra szeretné elhelyezni a 

vevőjét. Úgy gondolom, nem mondhatjuk, hogy odatelepítünk egy másik céget, ahol a 

fejállomás van. Az iskolatetőn lévő antenna a fejállomáshoz tartozik, úgy gondolom, egy jogi 
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vitába ne menjünk bele.  Lehetne akár több szolgáltató is a faluban, csak a megfelelő helyet 

kellene megtalálnunk az antenna elhelyezésére. 

 

Káli Magdolna képviselő: Templomtoronyba nem lehetne elhelyezni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Pannon GSM adója van ott, és ez nem olyan a jellegű. Több 

helyet megvizsgáltak a Hóvirág utcában is, de azt nem vállalom be. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A strand nem jöhetne szóba? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem, mivel Balatonedericsről lőné át a jelet, mindenképp a 

faluban kell, egyelőre a falut fedné le. 

 

Káli Magdolna képviselő: Az orvosi rendelő mellett van egy oszlop… 

 

Balassa Balázs polgármester: Az iskola nem jöhet szóba, tudomásul vesszük, hogy bérleti 

jogviszony alapján jeleneleg a településen kábeltelevízió szolgáltatást nyújtó cég a 

fejállomáshoz tartozó antennákat megvásárolta. Tájékoztatjuk a Widenet kft-t, 

megvizsgálhatják mint alternatívát az orvosi rendelőt, hivatal épületét, közösségi házat. Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

67/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az iskolatetején 

elhelyezett oszlopra a Widenet Kft átjátszót helyezzen el. Az 

Internet szolgáltatás kiépítése céljából felajánlja lehetséges 

helyszínnek az orvosi rendelőt, a hivatal épületét és a közösségi 

házat. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Widenet Kft ügyvezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A Liget utcai középfeszültség kiváltása több ok miatt 

elmaradt. Megkerestem az E.ON-t, és a Csali-Elektro Kft-t ez ügyben.  A kiváltáshoz az 

E.ON anyagi hozzájárulást nem ad. Az önkormányzatnak kell a teljes bekerülési költséget, 

valamint a tervezési költséget fizetni. A tervezési költség maximum 500 e Ft lehet. A 

tervezési költséget előzetesen az E.ON számára be kell fizetni, majd, pedig a szolgáltató által 

ajánlott vállalkozói listából ki kell választani egy céget, akikkel megbízási szerződést kell 

kötni a kivitelezésre. Az E.ON, pedig átveszi a rendszert ingyen.  

 

A Liget utcával kapcsolatban megkeresett Hegyi Mihály és a mellette lévő tulajdonos, hogy a 

képviselő-testület hozzájárulna-e ahhoz, hogy a legszélső ingatlantulajdonostól, aki nem 

építkezik a középfeszültség miatt, megvennék az ingatlant és ők a három ingatlant kettő részre 

megosztanák. 
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Balassa Sándor képviselő: Mire akarják használni? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Érdekes egy utca lesz, inkább házak legyenek, mert ennyi 

pénzért sehol nem kap Szigligeten telket. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ahhoz képest elég nehezen tudtuk őket értékesíteni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt szeretnék, ha szellősebbek lennének a telkek. Nagy házat 

építettek és nem maradt hely udvarnak. 

 

Balassa Sándor képviselő: Igazából az önkormányzat nem károsodna. Az oszlop akkor 

maradhatna? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem maradhat. Azt megtehetjük, azt mondjuk, az áthelyezés 

költségéhez járuljanak hozzá. A tapolcai tulajdonos építkezne, de az oszlopot át kell 

helyeznünk, mert a védőtávolság nincs meg. Amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra 

bocsátom. Aki egyetért azzal, hogy a középfeszültségű légvezeték és oszlop áthelyezését 

elindítsuk, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

68/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Liget utca 199/22 hrsz-u ingatlanon lévő 

középfeszültségű légvezeték és oszlop áthelyezésével egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy az áthelyezéssel kapcsolatos 

eljárást indítsa el. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Liget utca első három telkéből – 

amennyiben a rendezési terv lehetővé teszi – ingatlanvásárlás után két telek legyen 

kialakítható, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

69/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Liget utca első három 

telkéből – amennyiben a rendezési terv lehetővé teszi – 

ingatlanvásárlást követően két telek legyen kialakítható. 

Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőket a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: A Balatoni Hajózási Zrt közgyűlésén ismét szóba került a 

tőkejuttatás. Alternatívaként elfogadnának olyan területet is, ahova a bakokat el lehet 

helyezni. A tőkejuttatás összege 14 millió forint. Végiggondolva az önkormányzati 

ingatlanokat egy ingatlan lenne, de a mai ülésen döntöttünk arról, hogy a Csonka-torony 

melletti területen WC csoportot építünk és kiállító teret. Pillanatnyilag nem tudok olyan 

alkalmas területet, amit fel tudnánk ajánlani. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A kikötő melletti vízügyi területet miért nem adják oda? 

 

Balassa Balázs polgármester: A nemzeti park nem engedi, hogy más célra legyen 

hasznosítva. 

 

Balassa Sándor képviselő: A volt szennyvíztelep területe nem jöhetne szóba? 

 

Balassa Balázs polgármester: A terület rekultivációját el kell végezni, ami nem lesz 

egyszerű feladat. Jelenleg ingatlant nem tudunk biztosítani, bízzunk benne, hogy a 

tőkejuttatás határideje további 5 évre kitolódik. Erről nem döntünk, de gondolkodjatok el a 

lehetőségekről. 

 

Eszterházy Pince Kft benyújtotta kérelmét a strandi nyári rendezvényekre vonatkozóan. 

(Ismerteti a kérelmet.) Június 16-án kezdődnek a rendezvények augusztus 24-én lenne vége. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tavalyi döntésemet tartom továbbra is, semmi nem indokolja a 

kettő hétvégi rendezvényt. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A pénteki és a szombati is diszkó? Elég hetente egy diszkó, 

vasárnap a borozóban is zene van. 

 

Káli Magdolna képviselő: A nyitva tartást nem lehet szabályozni? 

 

Lutár Mária körjegyző: Bejelentés köteles a nyitva tartás, amit mi tudomásul veszünk. Ha 

bejelentés érkezik, hogy zavaró, be kell küldeni a tapolcai jegyzőnek ő jár el. Arról lehet 

döntést hozni, hogy a területet igénybe veheti vagy nem. 

 

Káli Magdolna képviselő: Azt nem értem, hogy a hangosításon nem lehet változtatni, a 

hangerőt kellene visszavenni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Lehetne változtatni, de eddig sem változott. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra bocsátom. A képviselő-testület az Esterházy Pince 

Szigliget Kft rendezvénytervezetét tudomásul veszi a következő kikötésekkel: a rendezvény 

maximum 03 óráig tarthat, a program szervezője köteles felelős személyt bejelenteni, aki a 

diszkó alatt folyamatosan elérhető, elérhetőségét a rendezvény alatt jól látható helyen ki kell 

függeszteni és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A hangerőt a környéken élők 

igényeinek megfelelően minimalizálják. A kijelölt személy felelős azért, hogy a rendezvény 3 

órakor befejeződik. Amennyiben nem a feltételeknek megfelelően tartják a zenés 

rendezvényt, az önkormányzat a továbbiakban nem biztosít vizesblokkot a rendezvények 

idejére. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
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70/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Esterházy Pince Szigliget Kft 

rendezvénytervezetét tudomásul veszi az alábbi kikötésekkel: 

- A rendezvény maximum hajnali 3 óráig tarthat. 

- Egy felelős személy kijelölését és elérhetőségének megadását az 

önkormányzat részére. Ezeket az adatokat a település honlapjára 

feltesszük, mely telefonszámon a rendezvénnyel kapcsolatos 

észrevételek megtehetők. A rendezvény ideje alatt a helyszínen jól 

látható helyen a szervező ugyancsak köteles kifüggeszteni a felelős 

személy nevét és elérhetőségét. 

- A hangerő beállításánál figyelembe kell venni a környéken élők, 

pihenni vágyók igényeit. 

- Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban olyan panaszokat 

fogalmaznak meg a képviselő-testület felé, melyet megalapozottnak 

tartunk és a rendezők részéről nem tapasztaljuk a probléma 

orvoslását, a képviselő-testület visszavonja támogatását. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi ülésen a képviselő-testület a Süllőfesztivállal 

kapcsolatban nem hozott döntést. Az volt a javaslatom, hogy az egyesület részére a 200 e Ft 

önkormányzati támogatást ne biztosítsuk, az egyesülettől, pedig ne kérjünk bérleti díjat. A 

200 e Ft hozzávetőlegesen a szemétszállítást, a víz, villany költséget fedezte a korábbi 

években. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Lényegében megkapták a 200 e Ft önkormányzati támogatást, 

valamint az önkormányzat fedezte a szemétszállítás, víz, villany költségeit. Ez összességében 

400 Ft. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én azt javasoltam az egyesület fizessen 500 e Ft bérleti díjat. Az 

önkormányzat biztosítja az alapvető dolgokat és nem részesül semmiből. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Polgármester úr előterjesztése szimpatikus, mert való igaz, 

hogy egy jól sikerült rendezvényről beszélünk, ami Szigligetet népszerűsíti. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztésemet annyival kiegészítem, hogy amennyiben 

az időjárás miatt a strand gyepén kár keletkezik, annak a helyreállítását az egyesület magára 

vállalja. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azzal egyetértek, hogy ez a rendezvény azoknak hoz profitot, 

akik kitelepülnek, árusítanak. Azt kellene tudatosítani, hogy vállaljanak fel a költségekből. 
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Káli Magdolna képviselő: 4 vendéglátóegységről beszélünk, de ők akkor is kinyithatnak, ha 

nem járulnak hozzá a költségekhez, mert éves bérleti szerződésük van. 

 

Baráth Sándor képviselő: A szigligeti vállalkozók fizetik a költségek 80 %-át, nem a 

kitelepülő kézművesek. Felvetettem már, hogy ők ne 5 e Ft-ot fizessenek. Az éves 

szerződéssel kapcsolatban, pedig október 23-án nincs nyitva a strand. Mivel érdekelt vagyok a 

szavazásnál tartózkodni fogok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Süllőfesztivál idejére az önkormányzat 

bérleti díjat ne kérjen, viszont az idei évben támogatást se biztosítson a rendezvényhez. 

Amennyiben az időjárás vagy felelőtlenség miatt a strandterületén kár keletkezik a Turisztikai 

Egyesület saját költségén helyreállítja. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 nem szavazattal meghozta az 

alábbi 

 

71/2012.(V. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Süllőfesztivál önkormányzati 

támogatására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadata el. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom képviselő társaimnak, akik tartózkodtak a 

szavazásnál, gondolják át döntésüket és a következő testületi ülésen, jelezzék, ha módosítani 

kívánnak. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 21.15 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 


