Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 9-én 11.30 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. Napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Aki el tudja fogadni a meghívó szerinti napirendi
pontokat, kérem, most szavazzon. A képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazással
elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
2. Civil szervezetek beszámolója
3. Strandi és a kikötő környezetében történő fejlesztésekre és bérlői igényekre vonatkozó
döntések meghozatala
4. Vegyes ügyek

1. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta, mely
részletesen tartalmazza az elmúlt év tényadatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Tájékoztatást ad a gyermekvédelmi támogatásokról, a gyermekek érdekében tett
önkormányzati intézkedésekről.
A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Nincs. Aki el tudja fogadni,
kérem, most szavazzon. A képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
60/2016. (V. 9.) Kt
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja.
2. Civil szervezetek beszámolója
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A Balaton SE illetve a Polgárőr Egyesület a beszámolókat
elkészítette, melyet a képviselők kézhez kaptak. Úgy gondolom, hogy próbálnak a
lehetőségeikhez mérten gazdaságosan és jól működni. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése? Nincs. Aki el tudja fogadni, kérem, szavazzon. Köszönöm. A képviselőtestület a
javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
61/2016. (V. 9.) Kt
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton
SE és a Szigligeti Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
3. Strandi és a kikötő környezetében történő fejlesztésekre és bérlői igényekre vonatkozó
döntések meghozatala
Veszeli Jánosné strandi területbérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Veszeli Jánosné a nyári szezonra ismételten szeretne a strand
területén 2 m2 nagyságú területet bérbe venni csillámtetoválás, arcfestés, testfestés
tevékenységre. Az elmúlt évben volt vele szerződése az önkormányzatnak, 60.000 Ft bérleti
díjat fizetett.
Dr. Karasszon Diána: Idén ezt a bérleti díjat meg kellene emelni?
Balassa Balázs polgármester: Tavalyi évben ötvenezer forintot szerettek volna, de
hatvanezret határoztunk meg. Idén összeget nem mondtak.
Káli Magdolna: Hatvanöt - hetvenezer forintban javasolja meghatározni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy egy szezonra ismételten adja bérbe az
önkormányzat területet, a bérleti díjat 70.000 Ft/szezon összegben határozza meg. A
képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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62/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
területén Veszeli Jánosné részére 2016. július 1-től 2016.
augusztus 31-ig csillámtetoválás, arcfestés, testfestés céljára 2
m2 területet biztosít. A bérleti díj összegét 70.000 Ft összegben
határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
„Saláta Büfé” strandi területbérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Az év elején kiírt pályázaton a Roleven Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nyerte el a „Saláta Büfé” bérleti jogát. A pályázatban a bérlő jelezte, hogy a
bérlemény és a strand kerítése közötti területen – saját költségen – a kerítés megbontásával
„kifelé” is szeretnék megoldani az árusítást. Ezzel megoldanák azt a problémát, hogy akik
kifejezetten az ő általuk készített ételeket kívánják fogyasztani, ne veszítsék el ezen
lehetőségüket, ugyanakkor erre hivatkozással fizetés nélkül senki ne tudjon bejutni a strand
területére. A kft jelezte, hogy szeretné ezt a tervet megvalósítani, kéri a képviselő-testület
hozzájárulását.
Dr. Karasszon Diána: Csinálnának egy pultot és a két kerítés között be lehetne menni az ő
épületükhöz, az le lenne kerítve. A kaput meghagynák és a strand területére csak a kapun
keresztül lehetne bemenni, a kerítés mellett csinálna egy utat, elé egy pultot és úgy lehetne
halat venni, hogy nem megy be a strand területére.
Balassa Balázs polgármester: Én azt kértem, hogy ott ahol a pult van, az éjszakára
megszűnne vagy úgy kialakítani, hogy a pult feletti terület is olyan magas legyen mind
máshol a kerítés. Különben azon átugrálnak és bemennek, az éjjeli őr semmit nem tud kezdeni
ezzel.
Szalainé Bárány Éva: Hát akkor oda egy gurulós pult kellene, meg egy elhúzható kapu, amit
le lehet lakatolni éjszakára.
Balassa Balázs polgármester: Tehát nekem az az elvárásom van, hogy ez a rész védve
legyen, amennyiben a testület azt megszavazza.
Szabó Tibor: Nekem vannak aggályaim, mi van akkor, ha a mellette lévő üzlet is azt mondja,
kifele szeretne árulni.
Dr. Karasszon Diána: Igazából már nagyon sok strandon így van, hogy kifelé is befelé is
árulnak.
Balassa Balázs: Végigjárva a strandokat strandminősítések kapcsán, nagyon kevés az a
strand, ahol a strandi egységek kifelé ne árulnának. Kérdésem a következő, ha azt mondjuk,
hogy igen, kérünk-e ezért bérleti díjat pluszba? Mivel az egy dolog, hogy hátul ők ezt
használhatták, de nem üzleti tevékenységre, hanem csak közlekedésre és ezért nem kértünk

3

bérleti díjat, mivel az a strand egy része, itt viszont üzleti tevékenység fog majd megjelenni.
Akkor viszont kell nekik bérleti díjat is fizetni. Ha arányában nézzük, ötvenezer forint lenne.
Aki ezzel egyetért, hogy ötvenezer forinttal engedélyezzük, az kérem, most szavazzon. A
képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
63/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a „Saláta Büfé” üzlethelyiség bérlője, Roleven Kereskedelmi és Szolgáltatató Kft.- az üzlethelyiség és
a strand kerítése melletti 12 m2 nagyságú területet árusítás
céljára igénybe vegye, a strand kerítésének megbontásával, a
strand területén kívülre történő árusítás céljára. Az átalakítást
úgy kell elvégezni, hogy a strand területe továbbra is zárt
maradjon.
Az átalakítás költségeit a bérlő viseli, a költségek megtérítésére
a bérleti jogviszony megszűnése esetén nem tarthat igényt.
A bérleti díj összege 50.000 Ft/szezon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a bérleti
jogviszony módosítására vonatkozó „Bérleti szerződés 1. sz.
módosítás” aláírására.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Kardos Krisztián területbérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Kardos Krisztián azzal a kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a szigligeti vitorláskikötő parkolójával szemben lévő zöld területen szeretne
felállítani egy faházat, mely 11,56 m2 melyben a környék borait, pálinkát, mézet, lekvárt,
csomagolt élelmiszert továbbá horgászcikket árusítana. A kérelem benyújtásáig csak a
horgászcikkekről tudtam, a többiről nem. Egy kulturált faházzal nekem nincsen semmi
problémám, de csak a horgászcikket támogatom. Kérdezem képviselő-társaim véleményét.
Amennyiben az építési szabályzatnak megfelelő és engedélyezhető faházat helyez el a helyi
építési szabályzatban meghatározott intervallumon belül, horgászcikket árulhat, de semmi
mást nem támogatok.
Szalainé Bárány Éva: Nem is lehet egyébként élelmiszert tárolni egy faházban, nyáron abba
úgy megszorul a meleg, semmilyen romlandó ételt nem lehet ott tartani.
Szabó Tibor: Azt nem tudjuk, hogy hány hónapig lesz?
Balassa Balázs polgármester: Hat hónapig lehet. Százezer forint összegű bérleti díj?
Szalainé Bárány Éva: Hat hónapra a százezer forint az nem sok.
Dr. Karasszon Diána: Hát a kikötőnél sincsen rossz helyen, mindenki oda jár horgászni.
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy egyelőre csak egy évre, vagyis igazából hat
hónapra adja bérbe a területet a képviselő-testület, kizárólag horgászcikk árusítására. A bérleti
díj összegét 200 ezer forintban javasolom megállapítani. Aki a javaslattal egyetért, kérem,
most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
64/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata tulajdonában lévő 891/5 hrsz-u
ingatlanon horgászcikk árusítása céljára 12 m2 nagyságú
területet bérbe ad Kardos Krisztián Szigliget, Patak u. 7. szám
alatti lakosnak 6 hónap időtartamra. A bérelt területen a helyi
építési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti faház
helyezhető el 6 hónap időtartamra. A bérleti jogviszony alatt az
üzletkör nem változtatható meg, üzlethelyiségben, csak
horgászcikk értékesíthető. A bérleti díj összege 200.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4. Vegyes ügyek
Mile Pál lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál lakásbérleti szerződése júniusban jár le, javasolom,
hogy egy évvel hosszabbítsa meg a képviselő-testület. Aki egyetért azzal, hogy 2017. június
30-ig hosszabbítsuk meg, kérem, most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a
javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
65/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
Kisfaludy u. 27. szám alatti lakásra Mile Pállal kötött bérleti
szerződés határidejét 2017. június 30-ig meghosszabbítja. A
bérleti jogviszony megszűnik amennyiben Mile Pál
közalkalmazotti jogviszonya a Szigligeti Általános Iskolában
megszűnik.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony
módosítására vonatkozó szerződést írja alá.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Energetikai fejlesztés előkészítése – energetikai tanúsítás és fejlesztési koncepció
kidolgozása
Balassa Balázs polgármester: Beadtuk a csapadékvizes, illetve a történelmi tanösvényre a
pályázatot. A csapadékvizes kilencvenmillió forint, a történelmi tanösvény száztízmillió
forint. A következő pályázat a hivatal épületének felújítása lenne. Ez egy energetikai pályázat,
készíteni kell hozzá energetikai tanulmányt, melynek a költsége háromszáz-ötvenezer forint.
Kettőszázötvenezer forintot kellene fizetni most és százezret, ha nyer a pályázat. Ezt sajnos
nem tudjuk kikerülni, ez az alapja a pályázatnak, e nélkül nem lehet energetikai pályázatot
benyújtani. A vállalkozó, aki készítené Baranyák Zoltán. Aki a javaslattal egyetért, kérem,
most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
66/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízást
ad Baranyák Zoltán (2131 Göd, Rómaiak útja 8.) egyéni
vállalkozó részére Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiával kombinálva című „Szigliget középületeinek
fejlesztése” tárgyú – TOP-3.2.1-15 – kódszámú pályázattal
kapcsolatos energetikai tanulmányok és vizsgálatok elvégzésére.
A megbízási díj bruttó 350.000 Ft, melynek kifizetése két
ütemben történik. Az I. ütem az épület meglévő és tervezett
állapotára készített energetikai tanúsítvány és az alapjául
szolgáló fejlesztési koncepció átadását követően 250.000 Ft, a
II. ütem a megvalósult állapot energetikai tanúsítványának
átadását - mely részfeladat elvégzéséhez a támogatói okirat
kézhezvétele előfeltétel – követően 100.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
jegyzőkönyvhöz mellékelt megbízási szerződés tervezet szerinti
tartalommal a megbízási szerződést írja alá.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

MEDICOPTER Alapítvány támogatása
Balassa Balázs polgármester: MEDICOPTER Alapítvány támogatási kérelméről lenne szó.
Tájékoztatták az önkormányzatot, hogy az előző évben gyűjtött támogatást az alapítvány
vezeték nélküli pulzus- és vérnyomásmérő, munkaruha vásárlásra és továbbképzésre
fordította. A továbbiakban is támogatásból szeretnék fejleszteni a működésükhöz szükséges
eszközöket, Lifepak 15 defibrillátor monitor rendszert szeretnének vásárolni, ehhez kérik az
önkormányzat támogatását. Kérdés, hogy szeretnénk-e támogatni őket vagy sem?
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Dr. Karasszon Diána: Azt azért tudni kell, hogy ezek a cégek nem tudnak megélni állami
finanszírozásból, és ha helikopteres szállítás kell egy betegnek, volt már ilyenre példa itt
Szigligeten is, akkor nem fog felszállni a helikopter, ha nem lesz miből.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a MEDEICOPTER Alapítvány részére
ötvenezer forint összegű támogatást biztosítson az önkormányzat. Aki egyetért ezzel, kérem,
most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
67/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
MEDEICOPTER Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51.
1/1. részére 50.000 Ft támogatást biztosít Lifepak 15
defibrillátor monitor rendszer vásárlásához.
Felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Soós Attila telek visszavásárlási ügye
Balassa Balázs polgármester: A Liget utca 2. szám alatti 199/32 hrsz-u telek tulajdonosa
Soós Attila Ottó tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a telket el kívánja adni Hegyi
Mihály és Hegyi-Kovács Katalin részére ugyanazon áron – 3.616.000 Ft-ért - melyért az
önkormányzattól megvásárolta. Egyben közölte, hogy az önkormányzat és közte, a telken
lévő villanyoszlop áthelyezésével kapcsolatban lévő jogvitát lezártnak tekinti, ezzel
kapcsolatban az önkormányzattal szemben a jövőben semmiféle követelése nincs.
Javasolom, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, Hegyi Mihály és Hegyi-Kovács Katalin
Szigliget, Liget u. 3. szám alatti lakosok a 199/32 hrsz-u lakótelket Soós Attila Ottótól
3.616.000 Ft vételáron megvásárolják. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A
képviselőtestület egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
68/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Szigliget 199/32 hrsz-u lakóteleket Soós
Attila Ottó a 116/2011. (IX. 1.) Kt. számú vevő kijelölő
határozatában meghatározott vételáron értékesítse Hegyi Mihály
és Hegyi-Kovács Katalin részére.
Megbízza a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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A 38 és a 241 hrsz-u ingatlanok cseréje
Balassa Balázs polgármester: Az előzőekben megtekintettük a Gula istállót és ez alapján
összegezném az ott elhangzottakat. A képviselő-testület tagjai elmondták, hogy jelenleg nem
támogatják a cserét, mert nem látják az anyagi hátterét a felújítás költségeinek. Kérem a
képviselő-testület tagjait, hogy végleg ne vesse el az ötletet, hisz szükséges lenne a vártól és a
strandtól független turisztikai célpontokat kialakítani.
Ez alapján felteszem a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy a 241 hrsz-u és a 38 hrsz-u ingatlan
cseréjét nem támogatja, az most szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi
69/2016. (V. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 38 és a
241 hrsz-u ingatlanok cseréjét nem támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
241 hrsz-u ingatlan tulajdonosát tájékoztassa.
Határidő: 2016. május 25.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Tapolca Környéki Önkormányzati társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos,
„Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének
benyújtása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Tavaly döntött már a társulási tanács a gépkocsivezetői
létszámcsökkentésről, mellyel kapcsolatban a képviselő-testület is döntést hozott. A 2016.
évben megváltozott pályázati feltételek miatt a képviselő-testületek által korábban meghozott
határozatok nem felelnek meg, ezért az új előírásoknak megfelelő tartalommal azokat
ismételten meg kell hozni. Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a
képviselő-testület fogadja el. Aki egyetért ezzel, kérem, most szavazzon. A képviselőtestület
egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
70/2016. (V. 9.) Kt.
határozat
Szigliget Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás tagja, a jelen határozatban
foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által
fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen
foglalkoztatott
jogviszonyban
vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más
szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
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következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
Szigliget
Önkormányzat
Képviselő
testülete
a
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési megállapodás
módosítása
Balassa Balázs polgármester: A sportöltöző az iskola vízóráján van, sajnos volt egy
csőtörés, amit nem vettünk észre, egy hónap alatt elfolyt 60 m3 víz. A KLIK kéri, hogy az
almérő által mutatott vízdíjat az önkormányzat fizesse ki. Ezzel kapcsolatban a
vagyonkezelési megállapodást is módosítani kell. Aki elfogadja, az Önkormányzat és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2015. november 26-án létrejött
vagyonkezelési megállapodás, a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítás tervezet
szerinti módosítását kérem, most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a
javaslatot elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
71/2016. (V. 9.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között 2015. november 26-án létrejött vagyonkezelési
megállapodás 1. számú módosítását a jegyzőkönyvhöz csatolt
„Vagyonkezelési megállapodás módosítás (1)„ szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési megállapodás
módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási
kérelme hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához
Balassa Balázs polgármester: A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat a nyári szünidőben egyhetes napközis tábort szervez hátrányos helyzetű
gyermekek részére. Pénzügyi feltételek hiányában kérik a nyári táboroztatás szabadidős
programjainak finanszírozásához az önkormányzat támogatását.
Javasolom, hogy a napközis tábor szervezését ingyenes várbelépő és strandbelépő
biztosításával, valamint 10.000 Ft-tal támogassa az önkormányzat.
Aki egyetért ezzel, kérem, most szavazzon. A képviselőtestület egyhangú szavazással a
javaslatot elfogadta.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
72/2016. (V. 9.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat támogatási kérelmét megtárgyalta és a hátrányos
helyzetű gyermekek nyári táboroztatását ingyenes vár- és
strandbelépővel valamint 10.000 Ft-tal támogatja a 2016. évi
általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.00 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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