
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. szeptember 12-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

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 

 Kertész Mártonné vezető főtanácsos 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

  

 

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

képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. Tóth 

Csaba polgármester úr jelezte, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatos napirendek tárgyalásán részt kívánnak venni, ezért javasolom, hogy, 

amíg nem érkeznek meg az 1. 2. és 3-as napirendi pont után a vegyes ügyeket tárgyaljuk. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet  

megtárgyalása 

 

2./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

3./ Beszámoló a 2012. költségvetés I. félévi teljesítéséről 

 

4./ Vegyes ügyek 

  

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

      2012. évi költségvetésének módosítása 

 

6./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

      2012. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló 

 

7./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

      Alapító Okiratának módosítása 

 

8./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátott 

     feladatok jövőbeni ellátása 

 

 

 

1./ Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

rendelet-tervezet elkészült. Felkérem a jegyzőnőt, tájékoztassa a rendelettel kapcsolatban a 

testületet. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 7/2007. (VIII. 21.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban a Kormányhivatal 

törvényességi észrevételt tett. Helyi rendeletünk a törvényi változásokat nem követte, illetve a 

jogszabályszerkesztésről szóló jogszabály előírásainak több rendelkezésben nem felel meg. A 

rendeletet a Képviselő-testület már többször módosította, ezért időszerűvé vált – nemcsak az 

észrevétellel érintett rendelkezések – felülvizsgálat és egy új rendelet alkotása. Kérem Kertész 

Mártonné vezető tanácsost, szociális ügyintézőt tájékoztassa a testületet a lényeges 

változásokról. 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: A szociális törvény felhatalmazza az önkormányzat 

képviselő-testületét a szociális támogatási formák rendeletben történő szabályozására. A 
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képviselő-testület eddig két rendeletben biztosított támogatást, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

rendeletében. Jogszabályi változások következtében indokolttá vált a rendeletek átfogó 

újraszabályozása, egy rendeletben kerül szabályozásra a szociális és gyermekvédelmi 

támogatás. A rendeletbe új elemként bekerült az átmeneti segélyezésnél az Erzsébet-utalvány, 

a temetési és az újszülöttek támogatásánál, hogy az anyakönyvezést követő 30 napon belül 

fizethető ki a támogatás. Az előző rendeletben lakásépítési támogatásként szerepelt 100 e Ft 

vissza nem térítendő és 300 e Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön. A közüzemi számlákat 

tartósan fizetni nem tudók számának növekedése miatt az önkormányzat a krízishelyzetbe 

került személyek részére támogatást nyújt, felmerül, van-e létjogosultsága a visszatérítendő 

támogatási formának. Természetesen a testület, ha úgy gondolja, lehet változtatni a 

tervezeten. A tervezetben a 100 e Ft vissza nem térítendő kamatmentes támogatás esetében 

feltételként szerepel a lakásvásárlási szerződés vagy a jogerős építési engedély, illetve 

kérelmező és családja vagyonnyilatkozata. 

A rendelet tervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült, a támogatási összegek, 

illetve a feltételek megállapításában, el lehet térni. 

 

Balassa Sándor képviselő: 100 e Ft támogatásnál vagyonnyilatkozatot kérni, amikor tudjuk, 

hogy nagy valószínűséggel hamis, van-e értelme? 100 e Ft támogatás egy építkezésnél lehet 

nagyon jó, de nem tétel. 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Mindenkinek saját felelőssége, hogyan nyilatkozik. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az összeg arányában van-e értelme vagyonnyilatkozatot kérni, 

kell-e erről dönteni? 

 

Lutár Mária körjegyző: Az összeg egy építkezésnél nem tétel, viszont gesztusnak meg túl 

sok. Valamilyen feltételhez a támogatást kötni kellene.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nagyon kevés fiatal építkezik a községben, az is igaz, hogy 

nem tétel, de általában addigra elfogy a pénz, mire beköltözhetővé válik a ház, akkor meg 

segítség. 

 

Káli Magdolna képviselő: Olyan, mint az újszülöttek támogatása, nem tétel, de jól jön a 

támogatás. 

 

Balassa Balázs polgármester: Maradjon a tervezetben. A következő ülésen a véleményezést 

követően képviselő-testület dönt majd a feltételekről. 

Javasolom, hogy a Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételt a képviselő-testület 

fogadja el. A szociális ellátásokról a képviselő-testület alkosson új rendeletet, melyet a 

következő ülésen tárgyaljon meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

82/2012.(IX.12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 7/2007. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett 
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törvényességi észrevételt elfogadja. A szociális ellátásokról a 

képviselő-testület új rendeletet alkot.  

Megbízza a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet a 

következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  

Határidő. 2012. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

2./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2012. évi költségvetés módosításával kapcsolatban kérem 

képviselő társaimat, hogy kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyék meg.  

 

Lutár Mária körjegyző: A költségvetés módosítására a központosított előirányzatból 

közműtámogatásra 950 e Ft, állami támogatás 3.015 e Ft, mely a tartalékot növeli, előző évi 

elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 43 e Ft, a Körjegyzőség tervezett 

pénzmaradványa és a tényleges pénzmaradvány különbözete 1.794 e Ft. Ez azt eredményezi, 

hogy a költségvetés főösszege 314.841 e Ft-ra módosul. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés 

módosítását a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

10/2012.(IX. 26.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(III.05.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

3./ Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről készült beszámolót képviselő társaim kézhez kapták. A beszámolóból kitűnik, 

hogy az önkormányzat I. félévi költségvetése takarékos gazdálkodással időarányosan teljesült. 

Kérem, hogy kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. 

 

Kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

83/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés I. 

félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta 
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Balassa Balázs polgármester: Rátérünk a vegyes ügyek tárgyalására. 

Szirtisas Zrt a levelünk kézhezvételét követő 3 napon belül a lakókocsikat elszállíttatta. Nem 

értettek mindennel egyet, de a további jó kapcsolat miatt az önkormányzat döntését tudomásul 

vették. Válaszlevelükben jelezték, hogy amennyiben a képviselő-testület további terveikről 

tájékozódni szeretne, szívesen látják őket egy munkaebédre. Véleményem szerint korrektnek 

tűnik a Zrt hozzáállása. Az én álláspontom, hogy a július 25-i határozatunknak megfelelően 

értékesítsük az ingatlant.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem áll fenn a veszélye annak, hogy olyat alakít ki, ami a mi 

elképzelésünkkel ellentétes? 

 

Balassa Balázs polgármester: Olyat alakít ki, amit a rendezési terv megenged. Ha panziót 

akar építeni, nem tudjuk kivédeni. A rendezési terv módosítása során, ami folyamatban van, 

erre is oda kell figyelnünk. Mivel megvásárolta a mögötte lévő ingatlant is, a terület 

beépíthető, annyi, hogy nem a Rózsahegyi útról közelíti meg. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az a félelmem, hogy ők is megvezetnek bennünket, mint a 

többi pénzes vállalkozó. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha leírja, hogy nem építek szállodát, semmire nem megyünk 

vele, ha a rendezési terv szerint meg építhet. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Simon Péter is megígérte, hogy a strandbejárattól elviszi a 

sátort, ma is ott áll. 

 

Balassa Balázs polgármester: Annyi a különbség, hogy a Zrt első kérésünkre elvitte a 

lakókocsikat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Szirtisas Zrt részére a 678/2 hrsz-u 

ingatlant a képviselő-testület 77/2012. (VII. 25.) számú határozatában foglaltak alapján 

értékesítsük, kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

84/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 678/2 hrsz-u ingatlant a 77/2012.(VII. 

25.) Kt. számú határozatban foglaltak szerint a Szirtisas Zrt 

részére értékesíti. 

Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Rák Károlyné ingatlanvételi ajánlata 

 

Balassa Balázs polgármester: Rák Károlyné a 0175/41, 0175/42, 0175/43 és a 0175/48 hrsz-

u önkormányzati területekre tett vételi ajánlatot. A terület 7876 m
2
, mely kérelmező 

tulajdonában álló ingatlan szomszédságában van. Amennyiben a képviselő-testület az 

értékesítés mellett dönt, az ingatlanok értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt 

kell felkérni. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem tűnik ki, hol vannak az önkormányzati területek. 

 

Balassa Balázs polgármester: A bozótban vannak a Kétöles patak és a Németsánc közötti 

területen. Az önkormányzat sem tud mit kezdeni ezzel a területtel, javaslom, hogy a 0175/41 

hrsz-u ingatlant, a 0175/42 hrsz-u ingatlan 2/8 részét, 0175/43 hrsz-u ingatlant és a 0175/48 

hrsz-u ingatlan ½ részét a képviselő-testület értékesítésre jelölje ki, az ingatlanok forgalmi 

értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kérjenek fel. Aki ezzel egyetért, kérem, 

most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

85/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0175/41 hrsz-u ingatlant, a 0175/42 hrsz-u 

ingatlan 2/8 részét, 0175/43 hrsz-u ingatlant és a 0175/48 hrsz-u 

ingatlan ½ részét értékesítésre kijelöli, az ingatlanok forgalmi 

értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kér fel. 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm az ülésre megérkezett dr. Dékány Györgyné 

intézményvezetőt és Tóth Csaba polgármester urat. Térjünk rá az „Együtt Egymásért” 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. év I. félévi költségvetésének módosítására. Az 

előterjesztést képviselő társaim megkapták.  

A költségvetés módosítása és az I. félévi teljesítés valamilyen fokon összefügg. Az 

előterjesztésben azt nézzük, Szigliget, hogy áll. A számok ismeretében azt látom, hogy 

Szigliget önkormányzata az I. félév tekintetében nem áll rosszul, ha ez a tendencia tartható, év 

végére nem kerülünk negatívba. 

 

Tóth Csaba polgármester: A szolgálatnak van tartaléka, a tartozások rendezve lettek, és a 

gesztor önkormányzat sem tartozik egyetlen önkormányzatnak, tiszta lappal indultunk az idei 

évben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy kirívó eltérés nincs, 

mindenki tudja tartani a tervet. 

 

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: A költségvetésben nem került tervezésre a dologi 

kiadások között irodaszék és tüzelővásárlás. A tartalék terhére szeretnénk megvásárolni. 
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Tóth Csaba polgármester: A költségvetési anyag elkészült, így az nem tartalmazza a szék és 

tüzelő vásárlást. A testületeknek határozattal kell jóváhagyni, hogy a tartalék terhére 

megvásárolható. Ahol a költségvetés tárgyalásra került a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei már elfogadták. 60 e Ft-ról van szó. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy most vagyunk 

abban az időszakban, amikor a hosszú távú kapcsolatokról is beszélni kell. Kistérségi ülésen, 

ahol 33 polgármester vett részt, ez téma volt.  Badacsonytomaj polgármester azt mondta, a 

jövőben senkivel, semmilyen társulásban nem vesz részt, mert, azokkal az 

önkormányzatokkal, akikkel a gyermekvédelmi feladatokat társulásban látták el, szinte romba 

döntötte az önkormányzat költségvetését. Komoly pénzeket kellett kifizetniük, melybe a 

társulásban résztvevő társ önkormányzatok nem voltak partnerek. Mindig elmondom, hogy ez 

az a társulás, ami jól működik. Változatlanul fenntartom, ha vannak kiadások, hajlandók 

vagyunk hozzájárulni, mert mi tudjuk milyen költségek vannak, hisz voltunk gesztor 

önkormányzat az orvosi ügyeletnél, tudjuk mivel jár, ha becsülettel csináljuk. Amikor a 

társulásnak tartaléka van, nem is kellene, hogy téma legyen az, hogy széket és tüzelőt kell 

venni.  

Az anyagot átnézve, nincs kérdésem. A korrekt és jó munkakapcsolat alapján mondhatom, 

hogy példaértékű a szolgálat és a gesztor önkormányzat munkája. Az, hogy január 1-jétől, 

hogyan leszünk, előre nem tudjuk, erről beszélnünk kell, nem látjuk, hogyan lesz az állami 

támogatás, de a magam részéről ezt a 8-as társulást megtartanám. Napi rendi pontban 

szerepel, foglalkoznunk kell vele a mai ülésen, hogy milyen társulásban kívánunk részt venni. 

 

Tóth Csaba polgármester: Az intézményt 6 önkormányzat hozta létre, mely később kibővült 

Szigliget és Hegymagas településekkel. Összességében elmondhatom, hogy nagyon jól 

működik, ezért is javasoltam a Kistérségi Társulásban kitüntetésre. Hasonló ellenőrzés, mint 

Badacsonytomajon nálunk is volt, nekünk kellett a legkevesebbet visszafizetni. Az említett 

önkormányzatnál az volt a probléma, hogy a társönkormányzatok nem vállaltak szerepet a 

kifizetésben, a MÁK viszont a gesztor önkormányzat számlájáról inkasszóval leemeli a 

tartozást. Nálunk volt olyan, hogy vissza tudtunk osztani pénzt, az idei évben örülhetünk, ha 

nullszaldós lesz a költségvetése az intézménynek. A polgármester úr említette a január 1-jétől 

történő változást. Lesenceistvánd vállalja a társulás gesztori teendőit, amennyiben a többi 

önkormányzat is a társulás megmaradása mellett dönt. Tájékoztatom még a testületet, hogy 

mai nap Áfa ellenőrzés volt az intézménynél és örömmel mondhatom, nem találtak hibát. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy az 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi I. félévi költségvetésének 

módosítására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

86/2012.(IX. 12.) Kt. sz.    

 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2012. évi 

költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét  

53.626 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 
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Bevételek     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

előir. 

mód.ei 

Int. Finansz. Működési (Normatív 

támogatás)  

27.598 36590 

Normatív támogatás kistérség  6.803 0 

Intézményi saját bevétel 15.864 15864 

Hadigondozotti támogatás  145 

Munkaügyi támogatás  439 

2011. évi pénzmaradvány igénybevétel  588 

Összesen 50.265 53626 

 

Kiadások     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

ei. 

mód.ei 

Felhalmozási kiadás 0 0 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

17.129 17864 

Állományba nem tartozók juttatásai   

Munkaadókat terelő járulékok  4.514 4713 

Készletbeszerzések 800 800 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 

karbantartás üzemeltetési kiadások) 

20.491 20636 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 

kiküldetés, reprezentáció) 

6.383 6383 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386 386 

Átadott pénzeszk. L.falu  250 1944 

Költségvetési tartalék 312 900 

Kiadások összesen: 50.265 53626 

 

 

   Létszám: eredeti előirányzat: 13 fő 

        módosított előirányzat: 13 fő 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével a 

gesztor önkormányzatot a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: polgármester 

  körjegyző 

 

 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi I. félévi 

gazdálkodásáról tájékoztató 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Településenként részletesen le van bontva a teljesítés. Kérem képviselő 

társaimat, hogy kérdéseiteket tegyétek fel.  
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselő-

testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

87/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját 

az előterjesztés 1-5. melléklete szerint elfogadja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat 

megküldésével a gesztor önkormányzatot a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták.  

 

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Jogszabályi változás miatt az intézmény 2012. 

évtől adószámmal és saját bankszámlaszámmal rendelkezik, így ennek átvezetése miatt az 

alapdokumentumot módosítani kell. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület 

fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

88/2012.(IX. 12.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

"Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerint módosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

gesztor önkormányzatot határozat kivonat megküldésével 

tájékoztassa, az Alapító Okirat módosítását írja alá. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

  Lutár Mária körjegyző 
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Tóth Csaba polgármester: Tapolca és Környéke Kistérségi Társulástól megkaptuk a 

gépkocsik értékesítésével kapcsolatos e-mailt. A Gyermekjóléti Szolgálatnál is működik egy 

Suzuki gépkocsi, az ebédszállítást ezzel oldjuk meg, illetve ezzel közlekednek a szakemberek. 

A gépkocsi ára 1.518 e Ft + Áfa. A társulásnak el kell dönteni, - gondolkodjatok róla - hogy 

megvásárolja-e, legyen-e jármű. 

 

Balassa Balázs polgármester: A gépkocsit ugyan Szigliget nem használja, viszont, ha 

megmarad a társulás, gépkocsira szükség van. Azt javasolnám, ha a társulás együtt marad, a 

gépkocsit vegyük meg. 

Térjünk át a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni 

ellátása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Kistérségi Társulási Tanács ülésén döntés született arról, 

hogy a társult önkormányzatok a feladatellátás várható módját tárgyalják meg, melyek azok a 

feladatok, amit társulásban kívánunk ellátni, erről a Társulási Tanácsot tájékoztassuk. 

Beszéltünk az előbbiekben a családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

gyermekjóléti szolgálatról, én szeretném, ha ez változatlan formában a továbbiakban is 

megmaradna. Felmerült az orvosi ügyelet, úgy gondolom, ezzel nem kell sokáig 

foglalkoznunk a kórházhoz fog kerülni, nekünk egy feladatunk lesz, a támogatást biztosítani. 

Belső ellenőrzés, amennyiben kötelező feladatként megmarad, társulás formájában kellene 

ellátni, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat szintén. A könyvtári ellátás érdekes feladat, be 

kellett lépni a mozgókönyvtárba, hogyan lesz a jövőben nem tudni. Konkrét döntést nem 

tudunk hozni, hisz nem ismerjük a számadatokat. 

 

Lutár Mária körjegyző: Nem kell döntést hozni, szándéknyilatkozatot kérnek a képviselő-

testületektől arról, hogyan kívánják megoldani az önkormányzati feladatokat, társulásban 

vagy önállóan. A kistelepülések önállóan nem tudják ezeket a feladatokat ellátni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület tegyen szándék 

nyilatkozatott arra vonatkozóan, amennyiben a törvényi háttér, illetve a finanszírozás lehetővé 

teszi az önkormányzat feladatkörében maradó, a kistérségi társulás által ellátott feladatokat 

társulás útján látjuk el. Az „Együtt Egymásért” társulás keretében ellátott feladatokat 

változatlanul a társulás keretei között, az egyéb feladatokra vonatkozóan más településekkel 

társulva. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

89/2012.(IX. 12.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, amennyiben a 

törvényi háttér, illetve a finanszírozás lehetővé teszi, az 

önkormányzat feladatkörében maradó, a kistérségi társulás által 

ellátott feladatokat társulás útján látja el. Az „Együtt Egymásért” 

társulás keretében ellátott feladatokat változatlanul a társulás 

keretei között, az egyéb feladatokra vonatkozóan más 

településekkel társulva.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsát határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. 

Határidő. 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Megköszönöm Tóth Csaba polgármester úr és dr. Dékány 

Györgyné intézményvezető részvételét.  Visszatérünk a vegyes ügyek tárgyalására. 

 

Tóth Csaba polgármester és dr. Dékány Györgyné elhagyja az üléstermet. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társaim előtt ismert a strandi lépcsők állapota, egy-

egy szezon alatt többször kell javítani, hegeszteni. Kértem árajánlatot 5 db rozsdamentes 

lépcsőre. Az árajánlatban szerepel 10 éves garancia, a gyártási ár 484 e Ft + Áfa. Az árajánlat 

tartalmazza, hogy a megrendelt darabszám függvényében az ár is változhat, ezért keretösszeg 

megállapítását javasolnám. A fedezete javaslatom szerint a 678/2 hrsz-u ingatlan 

értékesítéséből befolyt összeg lenne. 

  

Balassa Sándor képviselő: Egyetértek a lépcsők kicserélésével, ez szolgáltatásjavítás a 

strandon. A strandbevétel terhére is megvásárolhatnánk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az eddigi gyakorlat az volt, ha ingatlan értékesítettünk, abból 

valamilyen fejlesztést valósítottunk meg. Javasolom, hogy a Direct-Line Kft ajánlata alapján 5 

db rozsdamentes strandi lépcsőt rendeljünk meg. A lépcsőkre 2.500 e Ft + Áfa keretösszeget 

biztosítsunk a 678/2 hrsz-u ingatlan értékesítéséből befolyó összeg terhére. Aki ezzel egyetért, 

kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

90/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strandi lépcsők kicserélését szükségesnek 

tartja. A Direct-Line Kft (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 

14.) árajánlatát elfogadva 5 db rozsdamentes lépcső 

megvásárlásáról dönt. A lépcsőkre 2.500 e Ft + Áfa 

keretösszeget biztosít a 678/2 hrsz-u ingatlan értékesítéséből 

befolyó bevétel terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a lépcsőket rendelje meg, 

továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Évek óta téma a Kisfaludy utca alsó szakaszának rendbetétele, 

kulturált parkoló kialakítása, a kövesút alsó részének leaszfaltozása. A galéria és a Hősök 

kertje előtti rész, a teniszpálya, a strand környéki útátvágások helyreállítása, a kikötő melletti 
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buszváró előtti rész leaszfaltozása. Az aszfaltozási munkákra kértem be árajánlatot (Ismerteti 

az árajánlatot) 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A strand előtti útpadka is nagyon rossz állapotban van. 

 

Balassa Balázs polgármester: A közútkezelővel egyeztetni fogok, hogy valamit ők is 

vállaljanak be, hisz a felsoroltak nemcsak önkormányzati területet érintenek. Kértem továbbá 

ajánlatot a temető bejárattól a dombtetejéig történő leaszfaltozásra, amit most azért nem 

terveznék, mivel az is 1.300 e Ft lenne. Tájékoztatom a testületet, hogy a költségvetésben 

strandbevételre 33 millió forintot terveztünk 47 millió forint teljesült, a várnál a tervezethez 

képest 1,5 millió forint hiányzik. A várban a rendezvények nullszaldósak lettek. A 

többletbevétel terhére szeretném, ha ezek a javítási munkák elkészülhetnének. Az árajánlat 

alapján 6,5 millió forint lenne az útjavítás. 

 

Balassa Sándor képviselő: A temetőt sem kellene kihagyni, valamilyen útburkolatra ott is 

szükség van. Ha idejön egy vállalkozás, itt lesznek a gépek, olcsóbban tudnánk 

megcsináltatni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Egyetértek képviselő társammal. 

 

Balassa Balázs polgármester: A temetői úttal együtt 7,5 millió forint. Javasolom, hogy a 

VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) Kft által tett 

árajánlat alapján a községi utak javítására 7,5 millió forint keretösszeget biztosítsunk az 

általános tartalék terhére. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

91/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a község útjavítását szükségesnek tartja. A 

VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft (8200 Veszprém, 

Kádártai út 27.) Kft által tett árajánlat alapján a községi utak 

javítására 7,5 millió forint keretösszeget biztosít az általános 

tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Közútkezelő Kht. 

a 71-es út szigligeti szakaszán 141 db fa kivágását tervezi. Ábrahámhegyen volt egy 

összejövetel, ahol két dolgot kérdeztem. A Zöldhatóság ezt véleményezte-e? Azt a választ 

kaptam, hogy igen, de még egyszer végigjárják a területet, és nem látják okát, hogy a kivágást 

ne támogassák. Másik kérdésem az volt, hogy megtörténik-e a pótlás. Azt a választ kaptam, 

hogy igen, de 2014. december 31-ig kérik a határidőt. Ábrahámhegytől Balatonedericsig 443 

db fát akarnak kivágni. Kérték az állásfoglalásomat ebben a kérdésben. Mivel nem 

önkormányzati területen fog a kivágás történni, ebben a kérdésben én nem fogok sem 

mellette, sem ellene állást foglalni. Mi nem vagyunk szakemberek, ha ne adj Isten egy fa 
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balesetet okoz, minket ne vonjanak felelősségre. Azt viszont kértem, hogy a pótlás történjen 

meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tudjuk, vannak önkéntes favédők, akik a médiában szeretik látni 

magukat. A pótlás megtörténik, de az utógondozásnál siralmas a helyzet. Azt kérni kell, ne 

legyen elégséges, hogy drágán, drága fákat ültetnek, utána meg az utógondozás nem történik 

meg.  

 

Balassa Balázs polgármester: Olyan kezdeményezésem volt, melyben valószínűleg partner 

lesz a közútkezelő is, a nemzeti park felajánlotta, hogy az ő területükön Balatonedericsől 

Szigligetig egy nyárfasort vissza lehet ültetni. A fát a közútkezelő biztosítaná, én ígéretet 

tettem, hogy az ültetésben önkéntesekkel részt veszünk. Megállapodás még nincs, beszéltünk 

róla, az önkormányzat partner és támogatja a visszaültetést. 

 

Az iskola működésével kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései 

szerint a 3000 fő alatti településeknek lehetősége van az iskola működtetését az államtól 

átvállalni. Az igazgató kinevezése, az iskola koordinálása az állam feladata, viszont az 

önkormányzat az épület fenntartását kérheti. Amennyiben igazoljuk, hogy az anyagi forrás 

rendelkezésre áll, meg is kapjuk. Úgy gondolom, azok az iskolák talán megmaradhatnak, ahol 

az önkormányzatok átvállalják a működtetés költségét. Ahol az önkormányzat nem vállalja a 

működtetést, át kell adni az államnak az iskola épületét is. (Ismerteti a törvény szövegét) Az 

iskola dologi kiadása 10 millió forint körül van, ez a strandbevétel 20 %-a. Lehetőség van rá, 

hogy 1 évig bevállaljuk, ha 2014. májusában úgy látjuk, hogy nem tudjuk finanszírozni, 

visszamondhatjuk, nem hosszú távú kötelezettséget vállalnánk ezzel. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezzel a településen tartjuk, megmentjük az iskolát? 

 

Balassa Balázs polgármester: Erre nincs garancia, de valószínűnek tartom, hogy, ahol kevés 

a gyerek és az önkormányzatnak nincs pénze a működtetésre sem ott megszűnik és olyan 

helyre viszik a gyerekeket, ahol az önkormányzat legalább vállalja a működtetést. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mi lesz a balatonedericsi iskolásokkal? 

 

Balassa Balázs polgármester: Balatonedericsen nincs iskola. Nem tudom mi lesz, de a járási, 

megyei határokat átlépő a társulások, lehet, hogy megszűnnek. Arról, hogy hova fognak járni 

a gyerekek a szülők döntenek. Mi jelenleg 8 gyereket hozunk Nemesvitáról és 

Balatonedericsről. 

A felvázoltakhoz tudni kell, hogy a működtetéshez szükséges dolgokat biztosítanunk kell, 

viszont a rekonstrukciós, állagmegóvási feladatok nem kötelezők a fenntartónak, ehhez az 

állam pályázati úton támogatást biztosíthat. Ebben a kérdésben a hónap végéig döntenünk 

kell. 

 

Lutár Mária körjegyző: Szeptember 30-ig a testület szándékáról kell nyilatkozni, október 

30-ig kell a döntést meghozni. A Képviselő-testületnek felhatalmazást kell adni a 

polgármesternek, illetve a jegyzőnek, hogy a 229/2012. (VIII. 28.) Korm rendelet 6. 

melléklete szerinti szándéknyilatkozatot írja alá. (Ismerteti a szándéknyilatkozat szövegét.) 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület tegyen 

szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 

az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami 
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intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

szándéknyilatkozatot írja alá. 

Aki egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

92/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy az Nkt. 74. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az 

illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, 

az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 

ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes 

vállalni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

körjegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot írja alá és a 

szándéknyilatkozatot az állami intézményfenntartó központnak 

küldje meg. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szántód község 

képviselő-testülete 3038 db Hajózási Zrt részvényt kíván értékesíteni 30.072 Ft/db vételáron. 

Megkeresték az önkormányzatot, hogy elővásárlási jogunkkal kívánunk-e élni. Kérdezem 

képviselő társaim véleményét. 

 

Balassa Sándor képviselő: Szeretnénk, de nem vásároljuk meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szántód község képviselő-testület 

által felajánlott részvény elővásárlási jogunkkal ne éljünk, a felkínált részvényeket ne 

vásároljuk meg, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

93/2012. (IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szántód község képviselő-testülete által 

felajánlott részvény elővásárlási jogával nem él, a felkínált 

részvényeket nem vásárolja meg 

Megbízza a polgármestert, hogy Szántód község képviselő-

testületét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2012. szeptember 25. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Több Internet kiépítésére érkezett kérelemben döntöttünk, 

azzal a céllal, hogy a településen elérhető legyen az Internet. Arról nincs tudomásom, hogy 

történt-e a szolgáltatásban javulás. Most újabb kérelem érkezett a ZNET-Mikronet Kft-től, 

akik szeretnének a községben szolgáltatást nyújtani. Az lenne a kérésük, hogy a Kamonkő-

panzió tetejére helyezhessék el az átjátszó állomást. Ha ezzel megoldódik az Internet 

szolgáltatás a külső részen, én támogatni tudom a kérelmet. 

 

Káli Magdolna képviselő: Nagyon jó lenne, ha valóban megoldódna az Internet 

szolgáltatással kapcsolatos probléma. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a ZNET-Mikronet Kft (8866 

Becsehely, Kossuth L. u. 55.) részére engedélyezzük Internet vételre alkalmas eszköz 

telepítését az önkormányzat tulajdonában lévő Kamonkő-panzióra, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

94/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a ZNET-Mikronet Kft 

(8866 Becsehely, Kossuth L. u. 55.) az önkormányzat 

tulajdonában lévő Kamonkő-panzióra Internet vételére alkalmas 

eszközt helyezzen el. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy szeptember 28-án 

10.30 kor kerül sor a Kikötő és a hajó névadó ünnepségére. Szeretném, ha a Kikötő épületén 

egy Szívós István dombormű kerülne elhelyezésre, hasonlóan a Básti Lajos domborműhöz. A 

dombormű elkészítését Béres úr vállalja, viszont az elhelyezés konkrét költségét még nem 

tudom. Az lenne a kérésem, hogy 300 e Ft keretösszeget biztosítsunk erre a célra. (Ismerteti 

az ünnepség forgatókönyvét.) Aki egyetért azzal, hogy Szívós István dombormű készítésére 

300 e Ft keretösszeget biztosítsunk az általános tartalék terhére, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

95/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szívós Isván dombormű készítésére 300 e 

Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Tájékozatom a testületet, hogy a 2013. évi rendezvénynaptár 

tervezete elkészült. A hegyi búcsú és a süllő fesztivál időpontjával kell kiegészíteni. (Ismerteti 

a tervezetet. Tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A süllő fesztivál támogatásával kapcsolatban korábbi testületi ülésen nem született döntés. 

Végeztem számításokat, várhatóan milyen költsége lesz az önkormányzatnak. Az én 

álláspontom az volt, hogy az idei évben a Turisztikai Egyesület ne kapjon támogatást, viszont 

bérleti díjat sem kérnénk. Annyi támogatásra gondoltam, hogy az önkormányzati dolgozók 

bérét az egyesület az önkormányzatnak átadná. 

 

Káli Magdolna képviselő: Az előző évekhez hasonlóan a strandot kérnénk helyszínnek. 

Polgármester úrral beszélgettünk, jó lenne, ha az a személyzet lenne ott, aki tudja, hogy mit 

kell csinálni. Természetesen a bérüket az önkormányzat felé rendezzük. Utána érdeklődtem, 

az egyesület is megrendelheti a rendezvény biztosításához szükséges katasztrófavédelmi 

szervek jelenlétét, így ehhez nem kérjük az önkormányzat segítségét. Az idei évben véradást 

szervezünk, ehhez kérjük az engedélyt, hogy a véradó autó bemehessen a kisvízhez. Új 

programként Süllő-kupa mérkőzést tervezünk a polgármester úr segítségével. Délelőtt a 

várban lesz program, napközben sétahajózásra lesz lehetőség. Idei évben is jelentkezett a 

Dottó kisvonat. A rendőrséggel kell felvenni a kapcsolatot, segítségüket kell kérnünk, hogy 

rendőri jelenlétet is biztosítani tudjuk.  

 

Balassa Sándor képviselő: Továbbra is fenntartom véleményemet. Ez egy 

nyereségérdekeltségű rendezvény. A terheket az önkormányzat viseli, költségei merülnek fel. 

Területbérleti díj, 500 e Ft. 

 

Balassa Balázs polgármester: Határozati javaslatom. Anyagi támogatást ne adjunk, a 

területet, színpadot, vizesblokkot, villanyt az önkormányzat biztosítja, a személyzet bérét az 

egyesület vállalja át. A vállalkozók az önkormányzati rendezvények költségéből vállaljanak 

át. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A területbérleti díjhoz nem ragaszkodom, de önkormányzati 

támogatást ne kapjon. A dolgozók bérének átadásával egyetértek. A vállalkozókért, a 

vendégekért van ez a rendezvény, a vállalkozóknak van bevétele, tudatosulhatna bennük, 

hogy valamit fizessenek, vállaljanak be ők is. Az önkormányzat költsége a szemétszállítás, 

vizesblokk költsége. Amikor megalakult az egyesület az volt a cél, hogy a turisztikai 

rendezvények szervezéséből kivonul az önkormányzat. Úgy látom, hogy egyes egyesületi 

tagok azt várják, hogy más megoldja a problémákat, más befektessen. Nem érzik át, hogy ez a 

saját rendezvényük. 

 

Balassa Balázs polgármester: Turisztikai szakemberekkel beszélgetve érezhető, hogy az 

önkormányzati rendezvények mellett a süllő fesztivál is viszi a település hírnevét. Egy ilyen 

gasztronómiai rendezvénynek van reklámértéke. 

Javasolom, hogy az önkormányzat anyagi támogatást ne adjon a rendezvényhez, a területet, 

színpadot, vizesblokkot, villanyt térítésmentesen biztosítsa, a személyzet bérét az egyesület 

vállalja át.  

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
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96/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Turisztikai Egyesület részére anyagi 

támogatást nem ad a süllő fesztivál szervezéséhez, a területet, 

színpadot, vizesblokkot, villanyt térítésmentesen biztosítja, a 

személyzet bérét az egyesület vállalja át.  

Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 

a Turisztikai Egyesületet tájékoztassa. 

Határidő: 2012. szeptember 25. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságtól kaptunk 

megkeresést az új rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatban. Kérik, hogy a kapitány úr 

kinevezését a képviselő-testület támogassa. Beszéltünk már róla, szeretnénk, ha a kinevezése 

előtt személyesen bemutatkozna. Javasolom, hogy a következő testületi ülésre hívjuk meg egy 

személyes bemutatkozásra. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

97/2012.(IX. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a következő képviselő-testületi ülésre 

meghívja a tapolcai Rendőrkapitányság leendő vezetőjét egy 

személyes bemutatkozásra. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Sándor képviselő: Észrevételem van a Szociális Bizottság utolsó ülésének 15.30 órai 

időpontjával. Én naponta több száz kilométert utazom a munkahelyemre. Egy társadalmi 

szervezet 15.30 órára összehívott ülése vagy azt a célt szolgálja, hogy egy adott személy ne 

jöjjön el, vagy komolytalan a dolog. Beszéltünk egy ütemet, minden hónap első hétfőjén tart 

ülést a bizottság. Szabadságon voltam, itt tudtam volna lenni, csütörtökön dolgoztam, 

Szentendrén voltam. Nem tudom miért került más időpontra, mi ez a 15.30 órai kezdés, miért 

változott az ülés időpontja? 

 

Káli Magdolna képviselő: Kertészné kérése volt, hogy ne hétfőn legyen a bizottsági ülés, 

mert más elfoglaltsága van. Nekem csütörtökön a 18.00 órai kezdés nem volt megfelelő, ezért 

hívtam össze 15.30 órára. A külsős tagnak is megfelelt az időpont. Az ülésen döntés nem 

született, mivel a kérelem hiányos volt. Az ülésekre ezután is minden hónap első hétfőjén 

kerül sor. Természetesen előfordulhat, hogy nekem is közbejöhet valami és akkor más 

időpontot kell kitűzni. 
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.40 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

 


