
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szőke István képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Szabó Tibor képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 7 jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.



Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

2./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról

4./ A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének meghatározása

5./ Vegyes ügyek

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Balassa Balázs polgármester: A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló előterjesztést képviselő társai kézhez
kapták. Előző ülésen beszéltek róla, oly mértékű a költségnövekedés, hogy nem biztos, hogy
az önkormányzatnak fel kell, illetve fel tudja vállalni. Valószínű, hogy emelni kellene a
lakosság díjtételeit. Az emelkedés költségeit tartalmazza az előterjesztés, illetve javaslatként a
díjtételek emelését, valamint a mentességre vonatkozóan módosítást. Az, hogy adjanak, vagy
ne adjanak mentességet. Én tiszteletem, becsülöm, hogy valaki végig dolgozta az életét és egy
bizonyos kort megért, de sajnos tapasztalnom kellett, hogy nem biztos, ha valaki egy bizonyos
évnél idősebb, rosszabb anyagi helyzetbe van, mint, aki 2-3 gyereket nevel egy fizetésből.
Nem biztos, hogy azoknak adnak támogatást, akik erre a leginkább rászorulók. Ezért, inkább
ne kortól tegyük ezt függővé, hanem szociális rászorultságként. Az előterjesztésben a
díjtételre 10 e Ft és 6 e Ft + áfa összeget javasol.

Balassa Sándor képviselő. Mi a mérték, hogy ki a rászoruló?

Lutár Mária körjegyző: A szociális rendelet.

Balassa Sándor képviselő. Beszéltek róla, kivel köt szerződést a REMONDIS.

Balassa Balázs polgármester: Egyeztettem a REMONDIS-sal, azt mondták ebben az évben,
és 2010. évben nem tudják, és nem is kívánják módosítani a szerződést, 2011-től már jelezte
más település is, akkorra fogják kiépíteni a rendszert, hogy saját maguk tudjanak számlázni,
szerződést kötni.

Balassa Sándor képviselő: Azzal, hogy kukaürítés van meghatározva, nem eredményezheti
azt, hogy én csak kéthetente rakom ki a kukát, és akkor kedvezményem van.



Lutár Mária körjegyző: Nem. Az önkormányzat nem teheti meg, hogy csak kéthetente van
szemétszállítás, mert törvény írja elő, hogy hetente kell a szemételszállítást megoldani. Mivel
nem terhelték át a teljes költséget a lakosságra, azért van megállapítva fix összegben.

Balassa Sándor képviselő: Elég sok helyen lehet látni kettő kukát, ott mi a helyzet?

Balassa Balázs polgármester: Az életben lévő szerződésben úgy van meghatározva, hogy a
meglévő ingatlanokra vonatkozóan a nyári két ürítés, illetve a többi időszakban egy ürítés.
Azt jelenti, hogy állandó lakosoknál 61, a nyaralótulajdonosoknál 41 ürítésre, és 1 kukára
vonatkozik. Az, hogy a REMONDIS elvisz két kukát, az az ő vesztesége, illetve az ő többlet
szemétmennyisége, ezt ránk nem tudja áthárítani, az önkormányzatot anyagilag nem érinti.
Esetleg egy-két ingatlantulajdonos furcsálni fogja, hogy mástól elvisznek kettőt, tőle csak
egyet. Nekünk ez a költség megállapításnál semmit nem jelent. 2011-re 418 Ft-ra lett
megállapítva egy hulladékgyűjtő elszállítása. Ez lett beszorozva 61, illetve 41 alkalommal,
így egy állandó ingatlanra eső költség 24 e Ft, a nyaralóingatlan ennek arányában csökken. A
költségeknek a felét fizeti az állandó lakosú ingatlantulajdonos, a nyaralóingatlan tulajdonosa
durván a felét. És megmaradt a zsák megvásárlásának a lehetősége is.

Szőke István képviselő: Én is azt akartam felvetni, ha én októbertől márciusig félre rakom az
éghető anyagot, és csak kéthetente rakom ki a kukát, akkor mi van.

Balassa Balázs polgármester: Akkor te ügyes vagy, és csökkented a költségeit a
szolgáltatónak. 61, illetve 41 alkalommal megy el a házad előtt a kukásautó, a szolgáltatás
megy folyamatosan.

Békefi Péter alpolgármester: Ezt a kérdést, én is feszegettem korábban, hogy lehet spórolni
ezen a díjon. A Balázs azt mondta akkor, hogy a rendszer fenntarthatósága érdekében,
ezeknek a pénzeknek be kell folyni.

Lutár Mária körjegyző: Elmondta a REMONDIS ügyvezetője, hogy gyakorlatilag az ő
költsége állandó, a bér, a gépkocsi költség, az üzemeltetés. Elmegy a ház előtt, ha nincs kinn a
kuka, akkor is felmerül a költsége.

Ódor Zoltán képviselő: Több kérdése is lenne. 376 Ft a zsák, erre még rájön az ÁFA is?
Tervezi-e a REMONDIS, hogy súly alapján szállítja a szemetet, és a tényleges súly után kell
fizetni a díjat?

Balassa Balázs polgármester: Igen, az előterjesztésben szereplő díjtételekre pluszba még rá
kell számítani az Áfa-t. A másik kérdésre, a REMONDIS nem tervezi a súly alapján történő
szállítást, mert erre a konzorcium nem ad lehetőséget.

Ódor Zoltán képviselő: Kötelező-e nekünk velük szállítatni a szemetet?

Balassa Balázs polgármester: Kötelező. Nem a REMONDIS-al kötelező nekünk, a
konzorciummal kötelező. Az önkormányzat, ha jól emlékszik 2000. évtől benn van a
konzorciumban, pályázatokat kellett beadni annak érdekében, hogy ez a szilárd-
hulladéklerakó megvalósuljon, ezért a szigligeti önkormányzat is minden egyes
megállapodáshoz, minden egyes engedélyhez, fejlesztéshez a hozzájárulását adta. Azért is
kénytelenek voltunk ezt megtenni, mert rövid időn belül egyetlen-egy hulladéklerakó-telep



lesz, és nincs alternatíva. Nem tudsz mást tenni, vagy viszed ide, vagy belefulladsz a
szemetedbe, de azt meg nem teheted meg, hogy nem látod el a kötelező feladatodat. Az összes
lerakó meg fog szűnni, kivéve az átrakó, mint a tapolcai és nincs alternatíva.

Káli Magdolna képviselő: A szelektív gyűjtés is megoldódik?

Balassa Balázs polgármester: Igen, ebbe benn van kettő szelektívsziget, egyik a boltnál, a
másik a strandon lesz kialakítva, ezeket ők építik ki.

Szőke István képviselő: 18 km-re lakunk Keszthelytől, és ott teljesen másképp működik
minden. Szerdai nap becsomagolja a falevelet, az ágakat, jön az autó, ingyen bérmentve
elviszi. Zöld kukájuk van, meg van szabva, mit lehet beletenni, mennyiért viszik. Legalább 5
éve már így működik.

Balassa Balázs polgármester: Biztos vagyok benne, hogy a költségek ott sem kevesebbek,
annyi, hogy ott már bevezették ezt a rendszert. Itt is be fog állni 4-5 év alatt, nekik is a
szelektív gyűjtés lesz a lényeg.

Békefi Péter alpolgármester: A 2010. évi feladatok ellátása érdekében, a szükséges
díjemelés 2.pontját, értem, hogy mért kell ez a pénz, csak ennek a mértékét nem mondtad,
hogy miért ennyi.

Balassa Balázs polgármester: A mértéke, amiről most beszélünk a 418 Ft/ürítés.

Lutár Mária körjegyző: A hulladéklerakó telepnek 2010. június végére kell elkészülni, és
lesz kéthónapos próbaüzem, addigra neki fel kell venni az alkalmazottak, ki kell képezni.
Ennek a költségeit, és a próbaüzem költségeit a kivitelező cég vállalja. A telep működése
viszont, csak 2011. január 1-től indul be, a próbaidő vége, és 2011. január 1. közötti
időszakban nem akarják elküldeni az embereket, és újra üzembe helyezni a telepet, annak a
költségeit is beépítik ebbe a díjba, mert valakinek azt is viselni kell.

Balassa Sándor képviselő. Mi van, ha késik a beruházás, később indul a próbaüzem, és pont
egybevág az évvégével, akkor ezzel a különbözettel mi lesz?

Lutár Mária körjegyző: Szerintem, akkor138 polgármester jelezni fog.

Balassa Balázs polgármester: A kistérségen belül több polgármester mondja azt, hogy,
igenis azt kellene mondani nekünk, hogy nem fogadjuk el ezt a díjtételemelést. Ezzel
kapcsolatban csinált egy közvélemény kutatást a kistérség, én azt válaszoltam, hogy nem
örülünk a díjtétel emelésének, de nem ezzel a díjtétellel van probléma, ami 2010. évben
jelentkezik, azzal lesz a gond, ami 2011. évben lesz. A 2011. évit, a 34 e Ft-ot, azt nem fogják
tudni kifizetni, azért kellene lobbizni.

Szőke István képviselő: Azért feszegetem én is, mert azt lehet mondani, hogy havi szinten 3
e Ft plusza lesz egy családnak, pedig nem biztos, hogy 34 e Ft-nál meg fog állni. Hogyan
tudja behajtani, jó, ez majd a szolgáltató gondja lesz, de egyelőre az önkormányzat gondja. Az
lesz a legutolsó az embereknek, hogy a kábeltelevízió díjat, és a szemétszállítási díjat
befizessék.



Balassa Balázs polgármester: Amikor feltették azt a kérdést, mi lesz, ha mindenki átáll a 60
literes kukára, mint alternatívára, azt mondták, a következő évben a 60 literes fog annyiba
kerülni, mint ma a 120 literes, mert ugyanazt a költséget nekik be kell vételezniük. Addig
fogják emelni az árat, amíg a költségeik meg nem térülnek.

Szőke István képviselő: Én abban reménykedtem, ha szelektíven gyűjtöm a szemetet, a
papírt nem teszem a kukába, elégetem, és csak kéthetente kell elszállítani, akkor csökkenhet a
költségem, vagy megspórolom a nyári kétszeri ürítést.

Balassa Balázs polgármester: Azt mondhatjuk, hogy annyival csökkentjük a költségeket,
hogy a nyári időszakban nem kérjük a heti kétszeri ürítést.

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően kinek kell a kétszeri ürítés? Egy normál háztartásban
a heti ürítés elegendő. Aki üdültet, annak valószínű, hogy szüksége van rá, de nem biztos,
hogy ezzel az egész lakosságot terhelni kell. Ha tudom, hogy csak heti egyszer szállítják el a
kukát, úgy gazdálkodom, hogy egyszer teljen meg. Ha az éves költséget lehet csökkenteni,
akkor foglalkozni kell azzal, hogy heti egyszeri ürítés legyen.

Békefi Péter alpolgármester: Van rá alternatíva, zsákkal meg lehet oldani. Ahol több szemét
keletkezik, vásárolják meg a zsákot.

Balassa Sándor képviselő: Az előző ülésen, amikor azt mondtuk, hogy 8 e Ft helyett legyen
10 e Ft, akkor még nem tudtuk ezt a költséget. Lehet, hogy a 10 e Ft szolid, mert az 50 %-ot
sem éri el.

Szőke István képviselő: Nagyon sok a szemétszállítási díj, de Badacsonytördemicen már
most 30 e Ft-ot fizetnek.

Balassa Sándor képviselő: Az a véleményem, hogy az éves díj csökkentése érdekében, a
helyi kétszeri ürítést töröljük. Ahol az ingatlanban több személy tartózkodik, üdültetnek, ne a
község lakosságára hárítsák át a költségét. Ha nem elegendő a heti egyszeri ürítés, akkor
vásárolják meg a zsákot.

Ifj. Baráth Sándor képviselő: 2011. évtől a szemétszállítási díjat a lakosság fogja fizetni?

Balassa Balázs polgármester: Ezt el kell dönteni. A könyvvizsgálónak van egy olyan
javaslata, hogy a szolgáltató két számlát bocsátana ki, az egyiket a lakosságnak, a másikat az
önkormányzatnak, a támogatás mértékébe, amennyivel mi támogatjuk a lakosságot. Ez lenne
egy alternatíva.
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet azzal a módosítással fogadja el a Képviselő-testület,
hogy a szemétszállítást heti egy alkalommal biztosítsák egész évben. Aki ezzel egyetért, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

147/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a szemétszállítást egész évben heti egy
alkalommal biztosítja.



Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet az elfogadott
módosítással fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a

8/2009. (XII. 22.)

r e n d e l e t e t

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004.(VII.8.) rendelet
módosításáról

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára
vonatkozó előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. Kéri, hogy amennyiben kérdésük,
észrevételük van, tegyék meg.

Lutár Mária körjegyző: Változtak a törzskönyvi nyilvántartásra vonatkozó szabályok. Az
önkormányzatnak a Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni, hogy milyen
szakfeladatot használ, azt alaptevékenységként, kiegészítő, kisegítő vagy vállalkozói
tevékenységként végzi, ezt a törzskönyvi nyilvántartásnak is tartalmaznia kell. Az
önkormányzat feladatait alap tevékenységként látja el, kiegészítő tevékenységként a helyi
újság kiadása, illetve az üzlethelyiségek bérbeadása, a máshova nem sorolható
kiskereskedelem, a várban forgalmazott kiadványokat tartalmazza.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

9/2009. (XII. 22.)
r e n d e l e t e t

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(VIII.
21.) rendelet módosításáról

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzati társulások munkájáról szóló beszámolót
képviselő társai kézhez kapták. A védőnői feladatok ellátásnál kapcsolódni fog egy másik
anyag, itt már jeleztem, hogy a társuláshoz Nemesvita és Balatonederics község csatlakozni



szeretne mivel a pontszámuk nem elegendő ahhoz, hogy támogatást kapjanak, ez nekik
érdekük. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Amennyiben nincs észrevétel, javasolja, hogy az önkormányzati társulások munkájáról szóló
beszámolót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

148/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az önkormányzati társulások munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.

3./ A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének meghatározása

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 2010. évi munkaterv tervezetét
megkapták. Azon kívül, hogy 2010. novembertől a napirendet előterjesztő személyét
módosítani kell, csak annyit írunk, hogy polgármester, a munkaterv az előző évek
gyakorlatára épült, illetve a kötelező feladatokat tartalmazza.
Amennyiben nincs észrevétel, javasolja, hogy 2010. évi munkatervét a képviselő-testület
fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

149/2009. (XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 2010. évi munkatervet elfogadta.

Vegyes ügyek

Védőnői körzetek összevonása

Balassa Balázs polgármester: Nemesvita és Balatonederics polgármestere jelezte, hogy
szeretne csatlakozni a Társuláshoz. A megállapodást megküldték az önkormányzatoknak, az
abban foglaltakat elfogadják. Nemesvita és Balatonederics pontszáma nem elegendő ahhoz,
hogy támogatást kapjanak, nekik érdekük, hogy a társulás kibővüljön. Amennyiben a tag
önkormányzatok úgy döntenek, hogy a két község csatlakozhat, akkor a két körzet
összevonásra kerül. Jelenleg is a mi védőnőnk látja el a feladatot helyettesítéssel. A védőnővel
egyeztettek, el tudja, és el kívánja fogadni bővítést, de természetesen alapfeltétel, hogy a többi
önkormányzat is hozzájáruljon, illetve a területi vezető védőnő is javasolja a védőnői körzetek
összevonását.
A feltételek adottak. Amennyiben a vezető védőnő is támogatni fogja, javasolja, hogy
Nemesvita és Balatonederics község a védőnői társuláshoz csatlakozzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi



150/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői
feladatok ellátására vonatkozó társulási megállapodás 5.3 pontja
alapján hozzájárul, hogy a társuláshoz Nemesvita és
Balatonederics község csatlakozzon 2010. február 1-i hatállyal.
Megbízza a gesztor település polgármesterét, hogy a védőnői
körzetek összevonásával kapcsolatos engedélyezési eljárást
kezdeményezze.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási
megállapodást írja alá.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szarvas Aladár távcső bérleti ügye

Balassa Balázs polgármester: Tavalyi évben már működött a várban turisztikai távcső,
Szarvas Aladár úr üzemeltette. Ezt a szolgáltatást örököltük a Váralapítványtól. 80 e Ft bérleti
díjat fizetett az idei évben, jelezte, hogy 2010. évben is szeretné tovább folytatni ezt a
tevékenységet.

Ódor Zoltán képviselő: Ha neki megéri, az önkormányzatnak nem érné meg befektetni egy
távcsőbe, és az önkormányzatnak lenne belőle bevétel? Igény biztos, hogy van rá.

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, milyen összegű lenne a befektetés, azt sem
tudom, milyen bevétel származna belőle.

Balassa Sándor képviselő: Most kell benne dönteni, mert utána lehetne nézni milyen
költségből tudnák megoldani.

Békefi Péter alpolgármester: Egy sima távcső 10 e Ft körül van, ami pénzérmét tud kezelni
lényegesen drágább, utána lehet érdeklődni, mert ezt a szolgáltatást kedvelik és igénylik a
kirándulók, de lehet, hogy nem az önkormányzatnak kell felvállalni.

Balassa Balázs polgármester: Az a véleménye, hogy most ne döntsenek, utána néznek, és
visszatérnek a kérelemre.

„Közszolgáltatások elérést segítő informatikai rendszerek” című pályázati felhívás

Balassa Balázs polgármester: Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere
„Közszolgáltatások elérést segítő informatikai rendszerű” című pályázati felhívásról küldött
egy tájékoztatót. Az UNIOS irányelvek alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény 2011. január 1-től kötelezővé teszi a hatóságok közötti
elektronikus kapcsolattartást. A támogatási konstrukció célja olyan önkormányzati
elektronikus szolgáltató központok – ASP – kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles
köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását. Ennek eredményeként,



a lakosság, illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre számára elérhetővé válik az
elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele.
Székesfehérvár város önkormányzata úgy döntött, hogy megpályázza a regionális
önkormányzati ASP központ létrehozását és ehhez felajánlja a csatlakozási lehetőséget. Az
ASP központhoz való csatlakozás lehetősége később is adott lesz, viszont a pályázati önerőt
csak a csatlakozási szándékukat most, a pályázati szakaszban kinyilvánító önkormányzatok
számára áll módjukban biztosítani. Az önkormányzat sikeres pályázat esetén, pályázati
forrásból - szándéknyilatkozatuk átküldése esetén csatlakozási díj nélkül - érhetik el az
elektronikus ügyintézési modell kialakítását, hardver eszközök beszerzését, szoftver licencek
beszerzését, rendszerfejlesztést, rendszerintegrációt, migráció és tesztelést, oktatást. Kérik,
hogy amennyiben csatlakozni kíván az önkormányzat a szándéknyilatkozatot küldjék vissza
az önkormányzat címére.

Békefi Péter alpolgármester: Azért mosolyog, mert Magyarországon ez nem így szokott
működni, bármelyik témát nézed, vagy az államkincstár, vagy bárki nyomja a szoftvert hozzá,
amit fejlesztenek még, vagy 1968-as fut. Bármelyik ellenőrző szervnek, bármilyen hatása van
egy cégre, mindenhol ők adják a szoftvereket. Nem tudja ki fog nekünk, például gyámügyi
szoftvert kifejleszteni.

Lutár Mária körjegyző: Vannak ilyen már működő szoftverek.

Balassa Balázs polgármester: 2011. január 1-re az előbb említetteknek Szigliget község
Önkormányzatánál is működni kell, az, hogy milyen forrásból fogod megvalósítani, senkit
nem érdekel. Örült a felhívásnak, lehet, hogy egy fél év múlva lesz egy másik, de, ha nem
lesz, akkor egyedül kell megoldani.

Békefi Péter alpolgármester: Lehet, hogy pályázati pénzből fogják megvalósítani, de, ha az
állam írja elő, akkor meg is finanszírozhatja.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere által megküldött „KDOP-2009-5.3.1. Közszolgáltatások elérést segítő
informatikai rendszerek” című pályázati felhíváshoz csatlakozzanak. Bízza meg a képviselő-
testület, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

151/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere által megküldött „KDOP-2009-5.3.1.
Közszolgáltatások elérést segítő informatikai rendszerek” című
pályázati felhíváshoz csatlakozik.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási
szándéknyilatkozatot írja alá, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város polgármesterének küldje meg.
Határidő: 2009. december 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Bogdán József strandi bérleti kérelme

Balassa Balázs polgármester: Bogdán József popkorn és vattacukor árusításra nyújtott be
kérelmet, a strandon szeretne árusítani. Azt tudni kell, hogy akivel élő szerződésünk van, az
idei évben nem árusított, viszont a bérleti díjat, minden felszólítás nélkül befizette. Az a
javaslatom, hogy Rajky Ágotát először kérdezzék mi az oka, hogy az idei évben nem árusított,
kívánja-e ezt a szolgáltatást jövőre végezni, mert van más kérelem.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

152/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, írásban
nyilatkoztassa Rajky Ágota vállalkozót, kívánja-e 2010 évben
szerződése alapján a pop-korn és vattacukor árusítást a strandon
végezni, mivel más kérelem is érkezett.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Általános iskola játszóház támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: Általános iskola nyújtott be kérelmet, karácsonyi játszóház
megszervezéséhez kértek támogatást. A játszóház elmarad, viszont a Szegedi Táltos Iskola
nem tudja támogatni a művészeti oktatást, nem tudnak dolgozni, a kerámiához szükséges
lenne agyagot vásárolni. Javasolja, hogy az általános iskola 2008. évi tartalékának terhére 20
e Ft-ot biztosítsanak a kerámia szakkör részére agyag vásárlására.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

153/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az általános iskola 2008. évi tartalék terhére
20 e Ft-ot biztosít a kerámia szakkör részére agyag vásárlására.
Megbízza a polgármestert, hogy az iskola igazgatót tájékoztassa
a képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2009. december 23.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft megkeresése

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeznek rá, 2008. évben is megkereste az
önkormányzatot a kft ügyvezetője, úgy gondolja, ha bizonyos feladatokat közösen látnának el,
sokkal hatékonyabb lenne. A kft ellátja a szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítást, az illegális
hulladékgyűjtést, ők koordinálnák a közmunka programot, a jelentősen megemelkedett
energiaárakra próbálnak javaslatokat tenni. (Ismerteti a megkeresést.) Három fő témában, a
hulladékkezelésben, közös fellépés az energiaárak tekintetében, illetve olyan gépeket



vásároljanak közösen, ami a munkánkat hatékonyabbá tenné. Ehhez ajánlják fel a
segítségüket, illetve ebbe a kft-be esetleg az önkormányzat, mint tulajdonos is részt vehetne.
A felsoroltak közül a zöldhulladék-kezelésre már legalább három nyilatkozatot aláírtam, hogy
partnerek vagyunk. Nálunk a zöldhulladék-kezelése nem megoldott, ebben bárkivel partner
vagyok.

Balassa Sándor képviselő: A felsorolt gépeket, hínárvágót, medertisztítót, nehogy már a
badacsonytomaji városüzemeltető kft vásárolja meg, szálljon le a földre.

Ódor Zoltán képviselő: Felesleges.

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a zöldhulladék-kezelésében továbbra
is partner az önkormányzat, a többi felajánlást megköszönik, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

154/2009.(XII. 17.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Badacsonytomaji Városüzemelteti Kft
által felajánlott közös feladat ellátását megköszöni, a
lehetőséggel nem kíván élni. Korábbi nyilatkozatai alapján a
zöldhulladék-kezelésének megoldásában partner kíván lenni.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kft ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő. 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Balatoni Hajózási Zrt-nél
elindult egy folyamat, ami reméli, hogy hosszú távon is működni fog, osztalékfizetésre kerül
sor. Névleges összegről van szó, Szigliget esetében 200 e Ft.
Lesence Térségi Társulásnál volt egy megbeszélésen, ahol a nemzeti park volt a vendég. Úgy
tűnik, hogy az „Ivóka” engedélyezését nem támogatják. Munkatársuk egyértelműen
kijelentette, hogy ő nem örül neki, hogy bizonyos szolgáltatások felmennek a várba.
Elmondtam neki, hogy amire hivatkozik, az nem jogszabály, nekem jogszabályhelyekre
hivatkozzon. A következő egyeztetésre a tervezővel ő is elmegy.
Állásfoglalást kértem továbbá a macskaköves út felújításáról, nem akartam, hogy később
belekössenek, annak ellenére, hogy a közlekedési hatóság hozzájárult a felújításhoz.
Rábólintottak arra, hogy teljesen felszedjék a macskaköves utat, és újra rakják bazaltkővel.
Elkészült az alsóvár koncepciója, amiről már korábban beszéltek, ez fog a nemzeti park elé
kerülni véleményezésre. A tervezett fejlesztések helyszínét bemutatja a terven.

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre pályázat

Lutár Mária körjegyző: Szarka Bianka az Arany János tehetséggondozó programban
szeretne részt venni. A felvételi kérelemhez csatolni kell az önkormányzat támogató döntését
szükséges ahhoz, hogy ebben a programban részt vegyen. Amióta ebbe a programba
bekapcsolódott az önkormányzat, azóta az itt tanuló gyerekek havi 5 e Ft támogatást kapnak,
évente 10 hónapra és 5 tanévre.



Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Országos Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre nyújtsa be a pályázatát. Támogassa, hogy
Szigliget község képviseletében Szarka Bianka részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban. Vállalják, hogy az általános iskola által javasolt diákot a programban való
részvétele idejére 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra, havi 5000 Ft ösztöndíjjal támogatják, a
fedezetet a település költségvetésében biztosítják.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

155/2009.(XII.17.) Kt. sz.
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Szigliget Település Önkormányzatának Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű diákok Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Szarka Bianka nyolcadik osztályos tanuló
Szigliget település képviseletében részt vegyen a Hátrányos
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára
a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) havi 5.000.- Ft ösztöndíjjal támogatja.
A képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a
pályázatot a határozattal együtt határidőre az első helyen
kiválasztott intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2009. december 18.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő

jkv.hitelesílő


