Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24-én 11.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Szalainé Bárány Éva képviselő
Dr. Karasszon Diána képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző

Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt,
pénzügyes kollegát. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselőtestület. Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs.
Javasolom, hogy 6. napirendi pontként vegye napirendre a képviselő-testület a sportfejlesztési
koncepció elfogadását. Lesz egy-két pályázati lehetőség, pl.: a sportöltöző felújítása, ahol
feltétel, hogy legyen sportfejlesztési koncepciónk. Ezzel a kiegészítéssel, aki eltudja fogadni,
kérem most szavazzon. Köszönöm. A testület egyhangú szavazással elfogadta a napirendi
javaslatot.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
Az ülés napirendje:
1. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
2. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
3. Beszámoló a 2015. évi ellenőrzésekről
4. Döntés pályázatok benyújtásáról
5. Főtér és környéke kertészeti tervének véleményezése
6. Sportfejlesztési koncepció elfogadása
7. Vegyes ügyek
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1. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Balassa Balázs polgármester: Tulajdonképpen ez az anyag tartalmazza mindazokat a
módosításokat, amelyekről a képviselő testület év közben döntött illetve bizonyos általunk
kivédhetetlen plusz költségek jelentkeztek. Úgy gondolom, hogy olyan tétel nem nagyon van
benne, ami a testület elé ne lett volna behozva. Ezzel kapcsolatban valami kérdés?
Ez egy részletes anyag, úgyhogy köszönöm a kollégáknak. Aki elfogadja a 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelete tervezetet az kérem, most
szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangú szavazással
elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
4/2016. (V. 26.)
rendeletet
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Balassa Balázs polgármester: Tulajdonképpen ebből az anyagból egyértelműen látjuk, hogy
mit terveztünk, abból mi és milyen mértékben valósult meg. Egyértelműen látszik, hogy ismét
jól gazdálkodtunk, maradványt is tudtunk képezni. Az előző évekhez hasonlóan a tervezés
kapcsán próbáltuk bebiztosítani magunkat a kiadások terén és az időjárásnak, fejlesztéseknek
köszönhetően elég komoly bevételek folytak be a várból és a strandból. Ez azt bizonyítja, jó
irányba haladunk a fejlesztésekkel. Nem tudom az anyaggal kapcsolatban van-e kérdésetek,
vélemény, valami, ami nem egyértelmű?
Szalainé Bárány Éva: Volt egy olyan rész, ahol százalékokkal voltak felsorolva az
előirányzat tervek és majdnem mindegyik 100% fölött volt.
Balassa Balázs polgármester: A teljesítést nézve, én úgy gondolom, most már megtehetjük
azt, hogy a bevételeket alátervezzük, és így is bőven tudjuk teljesíteni a kiadások fedezetét.
Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése? Nincs. Aki el tudja fogadni a 2015. évi
költségvetés teljesítéséről a beszámolót az kérem szavazzon. Köszönöm. Egyhangú
szavazással a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolót.
A képviselő-testület igen szavazattal meghozta az alábbi
75/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2015. évi
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

2

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület fogadja el a 2015. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. Köszönöm, egyhangú szavazással
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
5/2016. (V. 26.)
rendeletet
Szigliget Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

3. Beszámoló a 2015. évi ellenőrzésekről
Balassa Balázs polgármester: Kérdezem jegyzőnőt kívánja-e kiegészíteni?
Lutár Mária jegyző: A belső ellenőr megállapításához annyit szeretnék hozzátenni, hogy az
értékvesztések elszámolása csak 2014 évben nem történt meg, abban az évben kellett átállni
egy új könyvelési rendszerre, sok változás volt, valóban nem történt meg az elszámolás, de
előző években meg az utána következőkben is megtörtént. A kintlévőségek behajtására is
nagy figyelmet fordítunk, az adós kolléga hatékonyan és lelkiismeretesen dolgozik, de vannak
olyan követeléseink, amikkel nem tudunk mit kezdeni, mert a hátralékos évek óta nem
dolgozik, ingó vagyona nem számottevő és megterhelhető ingatlana sincs.
A behajtási százalék 94-104%, ami nagyon jó.
Szabó Tibor alpolgármester: Ezeket az ajánlásokat mennyire kell betartani? Mert itt van,
hogy „éljenek több végrehajtási cselekmény lehetőségével”.
Lutár Mária jegyző: Ha nem 100 %-os a behajtás, akkor nem mondhatja azt, hogy jól van,
ez nagyon jó, hanem van még más behajtási mód, élni kell vele, lehetne akár ingóságot is
lefoglalni.
Balassa Balázs polgármester: Van egy értékhatár, ami fölött a hátralékot ráterhelik az
ingatlanra.
Szabó Tibor alpolgármester: Mennyi összegszerűen a kintlévőség?
Lutár Mária jegyző: Több millió, egyiket behajtjuk, de keletkezik egy másik hátralék.
Páros Gyuláné pénzügyi ügyintéző: Igazából ezeket kivezetni nem lehet, mert a jogszabály
úgy szól, hogy az önkormányzat a bevételéről nem mondhat le. Most az értékvesztés
elszámolása az nem más, mint a mérleg szerinti dolgok szépítése, hogy ne annyi hátralék
mutatkozzon. Ott nem arról van szó, hogy ha az értékvesztést elszámoljuk, azzal azt ki is
vezettük, mert a következő évelején visszaírjuk, aztán meg újra elszámoljuk.
Balassa Balázs polgármester: Tehát viszonylag kevés az olyan hátralék, ami idővel
behajtható. Akitől nem tudjuk behajtani, ott a cég vagy megszűnt, vagy nem érjük el. Akiknek
meg van ingatlanuk, azoknál ráterheljük az ingatlanra. Ezzel kapcsolatban még kérdés? Nincs.
Aki el tudja fogadni az ellenőrzésekről szóló beszámolót kérem, most szavazzon. Köszönöm.
Egyhangú szavazással a képviselő testület elfogadta.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
76/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015.
évi ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzésekben tett javaslatoknak
megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző

4. Döntés pályázatok benyújtásáról
Balassa Balázs polgármester: Eddig kettő pályázatot nyújtottunk be. Az egyik a
tanösvénynek 110 millió forint, a másik a csapadék víz elvezetése 90 millió forint. Idén is lesz
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok számára pályázati kiírás. Tavalyi
évben ezt benyújtottuk, de nem kaptunk támogatást. Az idei évben is az a javaslatom a
testület felé, hogy ugyanazokra a fejlesztésekre nyújtsuk be, ez a temető kerítésének a
felújítása/megépítése, illetve az új temetőnél egy járdarendszer kialakítása.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Temető nagyobbításra nincsen lehetőség?
Balassa Balázs polgármester: Szerintem bennünket még ez bőven kiszolgál, mert a bejárat
mellett jobb oldalon a szőlő és az út között, az is egy lehetőséget biztosít, tehát ott is 2-3 sor
kialakítható.
Szabó Tibor alpolgármester: Az urnák elhelyezésére nem alakítunk ki valamit?
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület, amikor ezzel foglalkozott akkor úgy
döntött, hogy nem szeretne urnafalat, mert nem illik a településhez. Abban maradtunk, hogy
az urnáknak is sírhelyeket biztosítunk.
A pályázatból nem jön ki az összes költség, de előzőleg se jött volna ki, úgy gondolom, hogy
a kerítést meg a járdát egyszerre kell megépíteni. Itt 10 millióra lehet pályázni, ezt azt hiszem
augusztusban kell valamikor benyújtani, csak elő kell készíteni ezért kérném a
támogatásotokat és amikor már konkrét összegek lesznek, akkor az önrészre vonatkozóan
majd hozunk egy határozatot.
Páros Gyuláné költségvetési ügyintéző: Egyébként ezek a beruházási összegek a 2016. évi
évi költségvetésben szerepelnek.
Balassa Balázs polgármester: Ezeket beterveztük, csak nem tettük mellé a pályázati
bevételt. Javasolom, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot az
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására kiírt pályázatra 10
millió forint összegre, a temető kerítésének építésére és a közlekedési utak felújítására. Aki a
javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen szavazat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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77/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
keretében „Köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” pályázati
alcélra 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint támogatási igényt
nyújt be. A támogatásból a temető kerítésének építését és a
közlekedési utak felújítását végezteti el.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül gondoskodjon.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző
Balassa Balázs polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázatban lehetőség van belterületi utak, járdák, hidak felújítására,
pályázat benyújtására. A pályázat utak esetében előnyben részesíti azokat a pályázatokat,
amely olyan utak felújítását célozzák, melyeket tömegközlekedési célra is használnak. Nálunk
ezek az utak a közútkezelő tulajdonában vannak. Úgy gondolom, nagyobb eséllyel indulunk,
ha járda felújítására pályázunk. A Szabadság utcai járda nagyon megérett a felújításra,
próbáljuk saját erőből minden évben javítani, de a betonlapoknak már lejárt az ideje. Kértem
ajánlatot a járda felújítására, a felújítás teljes költsége 15.321.534 Ft, az igényelhető támogatás
összege 13.023.304 Ft, melyhez 2.298.230 Ft saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a
2016. évi általános tartalék terhére tudja biztosítani a testület.
Javasolom, hogy a képviselő-testület nyújtson be pályázatot az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Köszönöm 4 igen szavazat.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
78/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
1. Szigliget Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, c) pont
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra. A pályázat célja
Szigliget Szabadság utcai (253 és 340 hrsz) járda felújítása.
2. A felújítás teljes költsége 15.321.534 Ft, az igényel támogatás
összege 13.023.304 Ft, saját forrás 2.298.230 Ft. A képviselőtestület a saját forrást a 2016. évi általános tartalék terhére
biztosítja.
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3. Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázatban lehetőség van továbbá közös önkormányzat székhely
hivatalának fejlesztése, felújítása célra pályázat benyújtására. A hivatal épületét folyamatosan
újítjuk fel, most jutottunk el olyan munkákhoz, melyek jelentősebb összegbe kerülnek. Ki
kellene cserélni a tetőt, új fűtési rendszert kellene kiépíteni, meg kell valósítani az
akadálymentesítést. A pályázati kiírás szerint maximum 30 millió forintra nyújtható be
támogatás. A felújításra építési engedéllyel már rendelkezünk, a tervezői árajánlat szerint a
beruházás teljes költsége 36.962.697 Ft, melyhez 29.939.784 Ft támogatás igényelhető, a saját
forrás összege 7.022.913 Ft. Javasolom, hogy a pályázatot nyújtsa be a képviselő-testület. Aki
a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
79/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
1. Szigliget Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, az ad) pont
szerinti Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása alcélra. A pályázat célja a Szigligeti Közös
Önkormányzati Hivatal Szigliget, Kossuth u. 54. szám (178
hrsz) alatti székhely hivatalának felújítása.
2. A felújítás teljes költsége 36.962.697 Ft, az igényelt
támogatás összege 29.939.784 Ft, saját forrás 7.022.913 Ft. A
képviselő-testület a saját forrást a 2016. évi általános tartalék
terhére biztosítja.
3. Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Főtér kertépítészeti tervének elfogadása – megrendelése
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület már határozott arról, hogy a település
zöldterületeire vonatkozóan kertépítészeti tervet készíttet. A terv elkészült, a tűzoltószertár és
környéke, a „háromszög” és az orvosi rendelő előtti területre vonatkozóan. A terv szerint újra
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lesz rózsakert, magas törzsű rózsákkal, a „háromszög” közepén kis szökőkút, a tűzoltószertár
mögötti partoldal megtartására farönkökből készül „támfal”, az épület mellett pihenőhely
lenne kialakítva, ahol mindenki hozzájutna a WIFI-hez, az épület mögött pedig lehetne
néhány gyermekjátékot elhelyezni.
(Bemutatja a terveket a képviselőknek.)
Balassa Balázs polgármester: A tervek készítésének költségére és a tűzoltószertár
környékére tervezett munkák megvalósításának költségére 5 millió + Ft-os költségszámítás
készült. Javasolom, hogy a – a jegyzőkönyvhöz csatolt tervek szerint – a főtér kertépítészeti
tervét fogadja el a testület. A tűzoltószertár környékén a tervek szerinti átépítést
haladéktalanul kezdjük el. A tervezés és megvalósítás költségeit - 5.000.000 Ft-ot – az
általános tartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület. A kivitelezés több kisebb
munkafolyamatból fog állni (földmunka, növények beszerzése, anyagköltség ezért kéri a
testületet, hatalmazza fel a kivitelezők kiválasztására, a meghatározott keretösszeg terhére).
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
80/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
jegyzőkönyvhöz csatolt tervek szerint – a főtér kertépítészeti
tervét elfogadja, azt megvalósítja. A tervkészítés költségeire
valamint
a
tűzoltószertár
környékére
tervezettek
megvalósításának költségeire 5.000.000 Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kertépítészeti terv szerinti
munkák megrendelésére, a vállalkozói szerződést aláírására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

6. Sportfejlesztési koncepció
Balassa Balázs polgármester: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a - figyelembe
véve a sport hosszú távú fejlesztési koncepcióját - határozza meg az önkormányzatok sporttal
kapcsolatos feladatait. Ezek között első helyen szerepel, hogy a települési önkormányzat
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról.
Több sporttal, sportlétesítménnyel kapcsolatos pályázatnak is feltétele a sportfejlesztési
koncepció. Szigliget község nem rendelkezik még sportfejlesztési koncepcióval, ezt a hiányt
kell pótolni. A képviselők a sportfejlesztési koncepció tervezetét kézhez kapták, van-e
vélemény, módosító javaslat ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni
Szigliget község Sportfejlesztési Koncepcióját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A
képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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81/2016. (V. 23.) Kt
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
község Sportfejlesztési Koncepcióját az jegyzőkönyvhöz csatolt
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

8. Strandi terület bérleti kérelem
Balassa Balázs polgármester: A strand területén Ice’N’Go jégkrém-drazsé árusítására bérel
területet Herczeg Roland. A bérleti szerződés 5 éves időszakra, 2019. december 31-ig szól.
Azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, járuljon hozzá, hogy a terület bérlőjének
személye változzon külföldi munkavállalása miatt. A területet bérlője a továbbiakban
édesapja Herczeg István lenne.
Javasolom, hogy a bérlő személyének változásához járuljon hozzá a képviselő-testület. Aki a
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
82/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul
a strand területén Ice’N’Go jégkrém-drazsé árusítás céljára
2015. június 8-án kötött bérleti szerződés módosításához, a bérlő
személye Herczeg Roland helyett Herczeg István. A bérleti
szerződés más pontjai változatlan feltételekkel érvényben
maradnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mozdulj Balaton rendezvénysorozat
Balassa Balázs polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évben tizenhatodik
alkalommal szervezi meg a „Mozdulj Balaton” strandi szabadidős sportrendezvény-sorozatot.
A programsorozat a hagyományoknak megfelelően a főszezonban – július 1-től augusztus
végéig, általában hétvégeken, szombatonként sportrendezvény szervezés és lebonyolítását
fogalja magában. Kezdetektől fogva részt veszünk a rendezvényen és 80.000 Ft-tal
támogatjuk a megvalósítást. Aki egyetért azzal, hogy a település részt vegyen a Mozdulj
Balaton rendezvénysorozaton és 80.000 Ft-tal támogassa a testület a megvalósítást, kérem
most szavazzon. Köszönöm, egyhangú szavazással elfogadta a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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83/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Mozdulj Balaton” strandi szabadidős sportrendezvénysorozatban 2016. évben is részt vesz, a megvalósítást 80.000 Fttal támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Nyári napközis tábor szervezéséhez támogatás
Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola nyári napközis tábort szervez az iskola
tanulóinak, 3 turnusban, június 20-tól június 24-ig, június 27-től július 1-ig és július 11-től
július 15-ig. Előzetes felmérés alapján 17 tanuló kívánja igénybe venni, és ehhez kérnek
pedagógus munkabérre támogatást. Az összeg 220.500 forint.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Van valamennyi önrész, az étkezést mindenki maga fizeti,
ezen felül még napi 500 forintos összeggel a szülők is hozzájárulnak. Az a terv, hogy
délelőttönként a strandon lennének, mivel olyankor kevesen vannak és délutánonként vagy
kézműves foglalkozások, vagy például angol tábor lenne. Szerintem mindenképpen
támogatnunk kellene ezt a tábort, igény van rá, a környékbeli településeken is mindenhol van.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Rendben, mit nyújtanak ezért? Nem kis pénz lenne ez.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Mindenképpen foglalkoznak a gyerekekkel, tehát nemcsak
megőrzés, kézműves foglalkozások, angol, a harmadik héten azt hiszem, hogy néptáncra
épülne. Két pedagógus kell, mert ennyi gyereket egy pedagógus nem vihet el pl. a strandra.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Akkor egy vigyáz rájuk, másik meg a foglalkozást tartja?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nem. Mind a kettő tart foglalkozást, de mindig két
pedagógus kell, ha az egyikkel bármi történik. Az első héten délelőtt jó idő esetén a strandon
fürdéssel összekötött foglalkozások, sportjátékok, irodalmi délelőttök, kézműves
foglalkozások, délután pedig angol nyelvi foglalkozások lennének az iskolában. Második
héten délelőtt marad ugyanúgy, délután kirándulást és túrákat szerveznek itt a környéken,
rossz idő esetén megtartják a foglalkozásokat az iskolában
Balassa Balázs polgármester: Ez hány órás naponta?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez napi 8 óra, reggel 8-tól délután 4 óráig
Balassa Balázs polgármester: Most kiszámoltam és ez 8 ezer forint/nap/pedagógus lenne.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Hát az teljesen korrekt. Ez az iskolának is jó, mert egy kis
pluszszolgáltatást nyújt, a szülőknek is jó, mert felügyelet alatt van a gyerek. A harmadik
héten lenne a néptánc tábor meg a festő tábor. Ha valaki háromszori étkezést kér, van benne
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reggeli ebéd uzsonna az 734 Ft, plusz a foglalkozásoknak a költségei 500 Ft gyerekenként,
naponta.
Balassa Balázs polgármester: Tehát a szülők is hozzájárulnának, mi csak a pedagógus bért
fizetnénk.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez az összeg is minimális, én úgy gondolom naponta 1200
forintot kifizetni, mert ilyen 5-6 napos táborokra kérnek el 30 ezer forintokat.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 220.500 Ft-tal
támogassa a Szigligeti Általános Iskola tanulóinak szervezett 3 hetes nyári napközis tábort, az
kérem szavazzon. A támogatás összegét a pedagógusok bérére biztosítja az önkormányzat az
általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm. A
képviselő-testület egyhangú szavazással támogatja a tábor szervezését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
84/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Általános Iskola tanulóinak szervezett 3 hetes nyári
napközis tábor foglalkozásait tartó pedagógusok megbízási
díjárát 220.500 Ft bérköltséggel támogatja. A támogatást az
általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, a megbízási szerződések
aláírására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Miklai Ferenc azzal a kérdéssel, fordult a testület felé, hogy
van-e a képviselő-testületnek lehetősége arra, hogy a Szigligetért végzett munkája elismerése
kapcsán az arra érdemesnek tartott személyt elismerésben részesítse. Neki lenne javaslata
ilyen személyre.
Lutár Mária jegyző: Szigliget Községért emlékérem adható, erre vonatkozóan van
önkormányzati rendelet, azonban mielőtt az elismerést adományozná a testület, célszerű lenne
a rendeletet felülvizsgálni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Szigliget községért emlékérem alapításáról
és az adományozás rendjéről szóló rendeletet vizsgálja felül a képviselő-testület, és azt
követően döntsön az elismerés adományozásáról. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
Köszönöm. A képviselő-testület egyhangú szavazással támogatja a rendelet felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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85/2016. (V. 24.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
községért emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről
szóló rendeletet felülvizsgálja. Megbízza a jegyzőt, hogy a
rendelet felülvizsgálatát végezze el, a rendelet módosítására,
vagy új rendelet alkotására tegyen javaslatot és azt a
polgármester terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző

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

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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