Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült a Képviselő-testület 2009. április 14-én 18.00 órai kezdettel tartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné költségvetési előadó
Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta.
Ismertette az ülés javasolt napirendjét.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend 1./ 2008. évi költségvetés módosítása 2./ 2009. évi
közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 3./ 2009. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 4./
Vegyes ügyek 1./ 2008. évi költségvetés módosítása
Balassa Balázs polgármester: A költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a
képviselők írásban kézhez kapták. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
A költségvetés módosítására a képviselő-testület határozatai alapján, központi előirányzat,
valamint az állami támogatások alapján került sor. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel,
javasolja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására
előterjesztett rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi
2/2008.(IV. .) r e n d e l e t e t
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
8/2008.(VI. 06.) és a 10/2008.(VIII. 18.) rendelettel
módosított 1/2008.(II. 18.) rendelet módosításáról
2./ 2009. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása Balassa Balázs polgármester: 2009.
évi közfoglalkoztatási tervet képviselő társai írásban kézhez kapták. Az idei évtől
megváltozott a szabályozás, a munkaügyi hivatal nem úgy biztosítja a foglalkoztattak után a
támogatást, mint a korábbi években, más konstrukciót alakítottak ki, bizonyos feltételeknek
meg kell felelnie az embereknek. A közfoglalkoztatási terv alapján lehet a dolgozókat

alkalmazni, 6 személyre készítették el, 2 férfi és 4 nő. Amikor a terv készült ennyi személy
volt jogosult a támogatás igénybevételére. A programban résztvevők után 95 % állami
támogatás jár, 5 % önerő, és minimum 90 napig alkalmazni kell őket. A tervben szereplő
személyeket május 1-től évvégéig alkalmazni kívánják, amennyiben hajlandóak velük együtt
dolgozni. Ha visszautasítják a munkalehetőséget, attól kezdve minden támogatástól elesnek,
nem jogosultak semmilyen támogatásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az
önkormányzattal hajlandóak legyenek együtt dolgozni. A támogatás megállapításának
feltétele a jövedelmi viszony, a munkaügyi hivatallal történő együttműködés. Amennyiben
évközben személyi változás lesz a közfoglalkoztatási terv módosítására a törvény lehetőséget
biztosít. Szőke István képviselő: Ha elfogadják ezek az emberek a munkát, tudnak-e olyan
munkát végezni, amit elvárnak, nemcsak nyűg lesz? Balassa Balázs polgármester: Egy
részük dolgozott már náluk, annál többet tesznek, mint amennyi munkanélküli segélyt
kapnának, de van olyan, aki már most visszautasította.Javasolja, hogy az önkormányzat 2009.
évi közfoglalkoztatási tervét a képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja
el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 42/2009.(IV. 14.) kt. sz.H a t á
r o z a t o t A képviselő-testület a többször módosított 1993. évi III. törvény 37/A. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.Határidő: 2009. április 17.Felelős:
Balassa Balázs polgármester 3./ 2009. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása Balassa
Balázs polgármester: A 2009. évi összesített közbeszerzési tervről készült előterjesztést
képviselő társai kézhez kapták. Az idei évben előreláthatólag nem terveznek olyan beruházást,
árubeszerzést, szolgáltatást, ami a közbeszerzési értékhatárt meghaladja. Ez nem azt jelenti,
hogy évközben nem lehet ilyen beruházás, de jelenleg ilyen nincs. Az idei évben az orvosi
rendelő felújítása, valamint a várban lesz építési munka. Felvetődik annak a lehetősége, hogy
a mozi épületére a tervezési munkát az idei évben meg kell rendelniük, de a beruházás csak a
következő években fog megvalósulni. Úgy gondolja az idei év az, amit adósság nélkül kell túl
élni, aztán meglátják, az önkormányzatnak milyen lehetőségei lesznek.Javasolja, hogy az
előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervét a
képviselő-testület fogadja el. A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi 43/2009.(IV. 14.) kt. sz.H a t á r o z a t o t A képviselő-testület – a 2009. évi
költségvetésben tervezett fejlesztések, beszerzéseket figyelembe véve – megállapítja, hogy
2009. évi éves közbeszerzési terve nemleges. Vegyes ügyek 1./ Gelencsér Tamás
közterület kérelme
Balassa Balázs polgármester: Gelencsér Tamás kéri a képviselő-testületet, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan a strandon, 2 m2 nagyságú területet biztosítsanak részére kürtőskalács
árusítása céljából. Az elmúlt évben 130 e Ft volt a strandi bérleti díja. Fizetési
kötelezettségének mindig időben eleget tett, vele probléma nem volt. A bérleti díjat az infláció
mértékének megfelelő emeléssel, 135 e Ft-ban javasolja megállapítani.
Javasolja, hogy Gelencsér Tamás részére a strand területén 2 m2 nagyságú területet
biztosítsanak 2009. június 1-től 2009. augusztus 31-ig kürtöskalács árusítása céljából. A
bérleti díj összeget 135 e Ft összegben állapítsák meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
44/2009.(IV. 14.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t
A képviselő-testület Gelencsér Tamás részére a strand területén
2 m2 nagyságú területet biztosít 2009. június 1-től 2009.
augusztus 31-ig kürtöskalács árusítása céljából. A bérleti díjat
135 e Ft összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.

Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Gelencsér Tamás a korábbi évekhez hasonlóan idén is kérte,
hogy a várnál is engedélyezze részére az árusítást a testület. Eddig a testület nem járult hozzá,
merthogy nem akartak a cukrászdának konkurenciát. Ő továbbra is fenn tartaná ezt a
véleményét, mivel a cukrászda helyiségét tőlük bérlik. Kérdezi képviselő társait, mi a
véleményük.
Balassa Sándor képviselő: Régen is az volt a vélemény, hogy ne hagyjanak egyedül
uralkodót semmibe, Németh Zoltán meg is érdemelte, hogy korábban úgy döntöttek, de ha
nekik ebből bevételük van, átgondolandó a dolog.
Balassa Balázs polgármester: Aki korábban bérelte a cukrászdát, messze nem csinálta ilyen
lelkesen, színvonalasan az üzletet, mint Németh Zoltán. Ha támogatná a kürtőskalács
árusítást, azt fenn a várban tudná támogatni.
Balassa Sándor képviselő: Könnyű úgy jól működtetni a cukrászdát, hogy mellette
szerveznek rendezvényeket, fejlesztik a várat, ami vonzza a vendégeket. Nem az üzemeltető
ellen beszél, csak valamilyen arányosítás kell. Nem azt mondja, hogy a kapujában áruljon,
mert az gusztustalanság lenne, de valahol biztosítsanak helyet a kürtőskalács árusításra is.
Ajánlott bérleti díjra összeget?
Balassa Balázs polgármester: Nem, csak a lehetőséget kérte.
Szőke István képviselő: A vár ugyanolyan kiemelt övezet, mint a strand, minimum annyi
bérleti díjat meg kell állapítani, ha engedélyezik az árusítást.
Balassa Balázs polgármester: A strandon 2 hónap alatt termeli meg azt az összeget, a várban
4-5 hónap kell, mert ritka az a hétvége, hogy 4-5 ezer ember felmenjen a várba.
Szőke István képviselő: Aki nem látja benne az üzletet, az nem is akar bérelni. Ő tudja, hogy
milyen mozgás van, milyen lehetőség van. Élő példa a süllőfesztivál reggeltől estig sütötték a
kürtőskalácsot. A várkapu nyitón fenn voltak a vendéglátósok, boros-gazdák. Az volt a
vélemény, hogy nem érte meg a kitelepülés, mert hiába volt nagyon sok vendég, felértek a
várba, nem az volt az első, hogy igyanak egy pohár bort, vagy egyenek egy babgulyást. Egy
pohár sört, többen elfogyasztottak volna. Több esetben látta, hogy megérkeztek a vendégek,
kinyitották a csomagtartót, megették a kis szendvicsüket, megitták a termoszból az italukat, és
felsétáltak a várba. A kürtőskalács nem egy cukrászdai sütemény, szerinte az nem lesz
konkurencia.
Káli Magdolna képviselő: Az tény, hogy a cukrászda színvonalas, az üzemeltető minőséget
csinál, a környéken nincs ilyen nívójú cukrászda, ez Szigligetnek elismerést jelent.
Szőke István képviselő: A környezet, az udvar is olyan, hogy adja magát a színvonal.
Káli Magdolna képviselő: Az nem mindegy, hogy ki csinálja, egy üzletet tönkre is lehet
tenni..
Balassa Sándor képviselő: Ez tény, de nem véletlenül kapta meg Németh Zoltán a bérleti
jogot, tettek érte, hogy ő legyen ott, és azt se felejtsék el, hogy 10 évre adták a bérleti jogot.

Balassa Balázs polgármester: Akarják, hogy helyet biztosítsanak az alsó vár területén
kürtőskalács árusításra?
Balassa Sándor képviselő. Akarja, aki árusítani szeretne, ők az összeget mondják meg, hogy
azért akarja-e.
Szőke István képviselő: Le kell koordinálni, mert ő akár márciustól is árusíthatott volna..
Káli Magdolna képviselő: Az nem fogja zavarni, hogy Vargáné ott langallót süt, azt, milyen
bevételnek szánják.
Balassa Balázs polgármester: Olyan ÁNTSZ előírások vannak, hogy biztosan nem lesz
folyamatos árusítás. Esetleg rendezvényeken lesz langalló, vagy kenyér. A vár nagyon jó
helyszín, polgármestersége alatt most fordult elő először, hogy önkormányzati rendezvény
megtermelte a költségeit. A jegyzőnő közben megnézte a várfeljárónál lévő asztalról árusító
köves bérleti díjat, évi 171 e Ft-ot fizet.
Balassa Sándor képviselő: Jó ötlet volt megnézi. Ha a köves kifizeti a 171 e Ft-ot, a
kürtőskalácsostól is kérhetnek 200 e Ft-ot, azzal, hogy a rendezvényeken is árusíthat.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy Gelencsér Tamás részére az alsóvár-udvarban
2009. évben kürtőskalács árusítás céljára területet biztosítsanak, a terület bérleti díját 200.000
Ft összegben állapítsák meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
45/2009.(IV. 14.) Kt. sz. H a t á r o z a t o t
A képviselő-testület Gelencsér Tamás részére az alsóvárudvarban 2 m2 nagyságú területet biztosít 2009. december 31.ig kürtöskalács árusítása céljából. A bérleti díjat 200.000 Ft
összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
PROBIÓ Zrt által szervezett közmunka pályázat
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt években részt vettek a PROBIO Zrt által
kezdeményezett közmunka pályázaton. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az idei évben
is kiírta a pályázatot, a feladattal kapcsolatos teendőket a PROBIO Balatonfüredi
Településüzemeltetési Zrt vállalta fel. (Ismerteti a konzorcionális szerződést.) A pályázati
kiírás feltétele, hogy 6 hónapig alkalmazni kell közhasznú munkára az igényelt létszámot, és a
foglalkoztatottak minimum 40 %-ának rendelkezésre állási támogatásban részesülőnek kell,
hogy legyen. A pályázat benyújtásának feltétele a saját forrás biztosítása 376.860 e Ft,
valamint az első havi támogatást 523.416 e Ft-ot a PROBIÓ Zrt részére elő kell finanszírozni.
Az előfinanszírozott összeget az utolsó havi elszámolást követően a PROBIÓ Zrt visszautalja.
Javasolja, hogy Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium 2009/7. számú pályázatán vegyen részt, és hatalmazza fel
Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület a konzorcionális szerződést hagyja jóvá és a
szükséges önrészt 376.86O Ft, biztosítsa.
Egy havi támogatást, mely 523.416 Ft, előfinanszírozza a PROBIÓ Zrt részére. Az utolsó havi
elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a PROBIÓ Zrt ezt visszautalja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
46/2009. (IV. 14.) Kt. sz. H a t á r o z a t o t
1. Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009/7. sz. pályázatán
részt
vesz
és
felhatalmazza
Balatonfüred
Város
Önkormányzatát a pályázat benyújtására.
2. A konzorcionális szerződést jóváhagyja és a szükséges
önrészt, 376.860 Ft biztosítja.
3. 1 havi támogatást, mely 523.416 Ft előfinanszíroz a
PROBIÓ Zrt részére. Az utolsó havi elszámolást követően a
támogatás jóváírásakor a PROBIÓ Zrt ezt visszautalja.
Határidő: az önrész és az előfinanszírozás átutalására
2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Bejelentések
Balassa Sándor képviselő: Most, és utoljára veti fel, amit felvet. Úgy gondolja, hogy a két
napos rendezvényt előkészíteni, hajnalban galériát takarítani, őrt felébreszteni, nem a
polgármester feladata. Javasolja az Ügyrendi Bizottságnak, vizsgálja meg, hogy valamilyen
plusz dotációt adjanak a polgármesternek. Ő úgy gondolja, nem polgármesteri feladat a falu
irányítása mellett, még egy vár felújítási programot lebonyolítani. Ezt valamilyen szinten
honorálni kell. Ha a polgármesterre hallgatnak, úgy sem lesz belőle semmi, de úgy gondolja,
ha nem is arányosítva, de valamilyen szinten dotálni kell a munkáját. Nem várható el, hogy
mindent ő csináljon, igaz, az előző polgármester szerint „cirkuszigazgatót” játszik.
Balassa Balázs polgármester: Jól esik a felvetés, de természetesen visszautasítja a javaslatot.
Balassa Sándor képviselő: Ez a bizottságon múlik, hogy foglalkozik vele, napirendre tűzi,
vagy lesöpri az asztalról. Ő többet nem fogja mondani, mert nem akar erőlködni. Elnézte a
hétvégi rendezvényt, őt megszólták, mert egy helyben ült, és hallva azt, hogy este galériát
takarított, hajnalban padokat hurcolt, úgy gondolja, ez nem polgármesteri feladat.
Balassa Balázs polgármester: Elfelejtett a dolgozója bemenni…
Szőke István képviselő. Itt köszön vissza a szociális érzékenysége. Nem lehet leosztani a
feladatot, nem lehet számon kérni, nincs helye itt.
Balassa Balázs polgármester: Igaza van képviselő társának, csak nagyon nehéz ezeket az
embereket kezelni. Bizonyos embereket a családjukon keresztül próbálja kezelni, de nagyon
nehéz.
Balassa Sándor képviselő. A fekvőrendőr felszedésre került, de a roncsautó még mindig a
közterületen van.

Szabó Tibor képviselő: Van gond az ő környékükön is. Tavalyi évben is gond volt, pedig
volt jelzés, hogy Kardosék és Szabó Istvánék alatti ingatlan tulajdonosokat fel kell szólítani,
mert nagyon gazos a terület. Addig kell felszólítani őket, amíg a szezon nem jön be.
Balassa Balázs polgármester: Felszólítják a tulajdonosokat, tavaly elhanyagolt volt a terület,
sok volt a parlagfű is.
Szőke István képviselő: Az útbeszakadásokkal mit lehet tenni? Pálinkóék előtt vödör volt a
gödörbe rakva.
Balassa Balázs polgármester: Az volt a gond, hogy az út egyik oldalán van egy vízgyűjtő, a
víz találhatott egy lyukat, befolyt az út alá, és a csatornanyomvonalat megtalálta, és beszakadt
az akna mellett az út. Ugyanez lehetett a Kossuth utcánál is, ott ivóvízvezetéket cserélt a
DRV, nincs árok, a nyomvonalat megtalálta a víz, és ezért süllyedt meg az út. Tettek bele
kavicsot, de hát nem ez a megoldás.
Szabó Tibor képviselő. A sétánynál tavaly kitördeltek 4 facsemetét, a cserével nem
foglalkoznak? Oldalhajtások vannak, csúnya és veszélyes.
Balassa Balázs polgármester: Ott hagyták, elrettentésként, nem gondoltak arra, hogy kihajt,
megnézik mit lehet vele kezdeni.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.40 órakor bezárta.
K. m. f.
Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző
Balassa Sándor
képviselő
jkv. hitelesítő

