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J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2008. december 10-én 17.00 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

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.
Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének meghatározása

2./ A Badacsonyi Turisztikai Egyesülettel közösen beadandó pályázat előzetes egyeztetése

3./ Vegyes ügyek

1./ A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének meghatározása

Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület 2009. évi munkatervére vonatkozó
tervezetet a képviselők kézhez kapták. Munkaterv tartalmazza a kötelezően megtárgyalandó
feladatokat, továbbá a munkatervben meghatározottak segítik a testület munkáját. Kéri, hogy
kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolja, hogy a képviselő-testület a 2009. évi munkatervet
az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
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A képviselő-testület a 2009. évi munkatervet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, amíg a Turisztikai Egyesület képviselői nem
érkeznek meg, tárgyalják az ülés további napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ódor Zoltán képviselő megérkezett az ülésre

Luxusadóról szóló rendelet-tervezet elfogadása

Balassa Balázs polgármester: A luxusadóról szóló rendelet-tervezetet képviselő-társai
megkapták. Az elmúlt évben 2008. évre határozták meg az adómértékét, az idei évben 2009-
2010. évekre kell megállapítani. A jelenleg érvényben lévő rendeletben meghatározottak
szerint hagyják meg a települési átlagértéket.

Szabó Tibor képviselő: Van olyan építési vállalkozó, aki azt mondja, hogy már a harmadik
300 milliós házat építi, lesz itt is adóalany.

Balassa Balázs polgármester: Aki az előterjesztésben lévő átlagértéket eléri, az, ki tudja
fizetni az adót. Javasolja, hogy a luxusadóról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület
fogadja el.
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a luxusadóról

Szegvári Viktor 0153/10 hrsz-u ingatlan bérleti kérelme

Balassa Balázs polgármester: Szegvári Viktor a 0153/10 hrsz-ú mezőgazdasági terület
bérletére nyújtott be kérelmet. A területet Páhy László bérelte, aki tovább nem kívánja bérbe
venni. Beadványában jelezte, hogy átruházná a bérleti jogot Szegvári Viktorra. Szegvári
Viktor ugyanazokkal a feltételekkel szeretné bérelni, mint az előző bérlő, de a kérelmekben
nem szerepel az a 100 e Ft, amit Páhy László a korábbi bérlőnek, Szabó Lászlónak kifizetett.
Ha a testület úgy dönt, hogy a bérleti jogot Szegvári Viktornak átadja, javasolja, azt kössék ki,
hogy az ültetvény értékét, – 100 e Ft-ot – az önkormányzattól nem lehet kérni, az
önkormányzattól semmilyen összegű kártérítésre igényt nem tarthatnak.

Szőke István képviselő: Bizonyos időre adják bérbe?



Balassa Balázs polgármester: A kérelemben nem szerepel, hogy mennyi időre adják bérbe,
Páhy Lászlónak december 31-én lejár a szerződése, 3 évre kötötték.

Szabó Tibor képviselő: Nem tételez fel semmit, de ha nem műveli Szegvári Viktor?

Balassa Balázs polgármester: A szerződésbe kiköthetik, hogy a szőlőművelést köteles
megtartani, ez a minimum. Hány évben gondolkodjanak?

Ódor Zoltán képviselő: A korábbi bérlő mennyit fizetett, Szabó Lászlónak hány éves
szerződése volt?

Balassa Balázs polgármester: Szabó Lászlónak hosszú időre szólt a szerződése, mert ő
telepítette be szőlővel. A területet egészségi, családi okok miatt adta vissza. Páhy László 10 e
Ft bérleti díjat fizetett.

Szőke István képviselő: Nem sok!

Balassa Balázs polgármester: Örültek, hogy találtak valakit, aki megművelte a szőlőt.
Mezőgazdasági területeknek nem sok a bérleti díja, de az új bérlőnek mondhatják, hogy 20 e
Ft.

Szabó Tibor képviselő. Úgy gondolja, azért akarja bérelni, hogy utána vételi ajánlattal fog
idejönni, és mint bérlő, elővásárlási joga lesz.

Balassa Balázs polgármester: Ez mezőgazdasági terület, nem szerez elővásárlási jogot azzal,
hogy bérli.

Balassa Sándor képviselő: Azt rögzíteni kell a szerződésben, hogy művelni kell, és a
szőlőterület nem csökkenthető. Amennyiben csökkenti, a telepítést saját költségén el kell
végeznie. Az átadáson rögzíteni kell, hogy szemrevételezéssel került átadásra.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a 0153/10 hrsz-u szőlőterületet Szegvári
Viktor részére 3 évre adják bérbe. A bérleti díj összege évi 20 e Ft. A szerződés tartalmazza,
hogy a szőlőművelést folytatni kell. Amennyiben a műveléssel felhagy a bérleti szerződés
azonnali hatállyal megszűnik, továbbá a bérleti szerződés elővásárlási jogot nem biztosít. Aki
ezzel egyetért, kéri, szavazzon.
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A képviselő-testület a 0153/10 hrsz-u mezőgazdasági
területet Szegvári Viktor részére 3 évre bérbe adja. A
bérleti díj összege évi 20.000 Ft. A területen lévő szőlő
művelését folytatni kell, amennyiben a műveléssel a
bérlő felhagy, a bérleti szerződés azonnali hatállyal
megszűnik. A bérleti szerződés elővásárlási jogot nem
biztosít.



Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: 2009. január 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szociális alapellátási feladatok ellátása

Balassa Balázs polgármester: A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást a
Vöröskereszttel láttatta el a község, Lesenceistvánd gesztorsága alatt működő Együtt
Egymásért Társulás keretében. A társulás szerződést kötött a Vöröskereszttel, így az állami
normatívát a Vöröskereszt kapta meg. 2009. január 1-től a társulások nem adhatják tovább a
feladatot. Lehetőségük van arra, hogy továbbra is a Vöröskereszttel lássák el ezt a feladatot,
de, akkor az állami normatívát nem kapják meg. Másik nagyobb gondot abban látja, hogy a
másik 5 település sem kapja meg az állami normatívát, mivel a társulásban résztvevő
települések az 5000 lélekszámot nem fogják elérni.

Szőke István képviselő: Hegymagas is érintett ebben? Elveszik tőlük akkor az autót, mert
akkor veszítenek 4 - 5 óvodás gyereket.

Lutár Mária körjegyző: A falugondnoki szolgálatra továbbra is megkapja az állami
normatívát a Vöröskereszt.

Balassa Balázs polgármester: Az utolsó társulási ülésen is kihangsúlyozta, hogy ők meg
vannak elégedve a Vöröskereszt munkájával, elmondta, nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy
kistérségi társulásokba tömörítsenek minden ellátandó feladatot, ami azt eredményezi, hogy a
feladatok ugyan el lesznek látva, ahogy most, de többe fog kerülni ez az új rendszer a
kormány számára, mint az előző. Nem beszélve arról, hogy több olyan település van, amely
több szálon kötődik a Vöröskereszthez.
A szociális alapellátás kötelezően ellátandó feladat. Javasolja, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti feladatot 2009. január 1-től az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat lássa el saját dolgozóival.
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A képviselő-testület a családsegítő és gyermekjóléti
feladatokat 2009. január 1-től az „Együtt Egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal látatja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a gesztor
önkormányzatot a testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2008. december 12.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

A Badacsonyi Turisztikai Egyesülettel közösen beadandó pályázat előzetes egyeztetése



Balassa Balázs polgármester: Köszönti a Turisztikai Egyesület képviselőit. Felkéri Nagy
Miklóst a Turisztikai Egyesület elnökét, tájékoztassa a képviselő-testület a turisztikai
projektről.

Nagy Miklós: A révfülöpi Turisztikai Egyesület 11 település összefogásával a Káli
medencére kidolgozott egy projektet, amit a Leader pályázatra nyújtanak be. Ez a pályázat
100 %-ban finanszírozható, ha sikeres a pályázat. Ez a Turisztikai Információs Rendszer. Ők
úgy gondolják, hogy Szigliget, Badacsonytördemic, Badacsonytomajjal közösen, ők is
nyújtsanak be pályázatot, de megkeresik Ábrahámhegy községet is. Tovább gondolva Szent
György-hegy, Csobánc és Salföld is jó lenne, ha bekerülne a rendszerbe. Ez azt jelentené,
hogy a Káli medence és ez a rész egy egységes turisztikai információs rendszerrel tudna
rendelkezni, ha sikerül a pályázat, nem fog pénzükbe kerülni, ebben bíznak. Ez a projekt több
mint 200 milliós fejlesztés, ez egy minta projekt lenne, ezért a cég is nagyon szeretné, ha
létrejönne ez a fejlesztés.
A technikai részéről sokat nem beszélne, e-mailba elküldi a prezentációt, azt mindenki meg
tudja nézni. Vannak olyan technikai elemek, mint a taccspanelek, melyeket le lehet telepíteni.
Nyilván ez a későbbi terepbejárás, egyeztetés kérdése, de lehetne a várban, a móló környékén,
a boltnál, lehetne a Szent György hegyen, Badacsonyban, Ábrahámhegyen. Ezeknek a
paneleknek van egy monitor része, ami ki tud nyomtatni térképeket is, ezek a látványosabb
elemek, vannak blueetoh pontok, bárhova ki lehet tenni, boltokba, amelyekre kapcsolódni
lehet. Ezek felkínálnak bizonyos tartalomjegyzéket, hogy milyen információkat szeretnének
letölteni a telefonjukra. Például, mikor van nyitva a vár, milyen bortúrák vannak, egységes
kerékpár térkép stb. Ezek a tájékozódásban nagy segítséget tudnak nyújtani. Az lenne a jó, ha
mindenhol ezzel az egységes rendszerrel találkozna a vendég a területen. Szeretnének még a
következő szezonra egy mobilitást elindítani, Kiss Zsolt vállalkozóval és a helyi vállalkozók
támogatásával egy körforgalmú autóbuszjáratot Révfülöptől Szigligetig. Bárki el tudna jutni
különböző rendezvényekre, mert elgondolásuk szerint menetrend szerint közlekedne az
autóbusz. Ennek a finanszírozása 6-8 millió forint, három hónapra, ezen gondolkodnak, be
tudnának vonni több mint 100 vállalkozót, ezzel az önkormányzatokat nem terhelnék. Úgy
gondolják, hogy vállalkozóktól és pályázatból szednék össze a járatra a pénzt. Az információs
rendszer kialakítására egy támogató nyilatkozatot szeretnének a képviselő-testülettől kérni,
azt, hogy az elhangzottak alapján támogatják a pályázatot. Nagyon rövid a határidő január 10-
ig be kell nyújtani a pályázatot. A pályázat beadása előtt szakemberrel közösen végig járnák a
területet, hova legyenek elhelyezve a taccspanelek. Ezek a taccspanelek pénzfelvételre is
alkalmasak.

….. Több szintű kártyarendszer tartozik hozzá. Van olyan, ami turistakártya, van olyan kártya
is, ami fizetőeszköz is.

Nagy Miklós: Azt is tudja a rendszer, hogy például az építményadót ilyen kártyával fizessék
be Interneten keresztül, mert jóval olcsóbb, mint a csekkes rendszer, de ez egy későbbi dolog
lehet. Az ingyenes kártya, amit a szobakiadó odaadhat a vendégnek, minden vállalkozó
beállíttathatja azt, hogy Szigligettől Révfülöpig 10 % kedvezményt ad erre a kártyára, és ezt a
kedvezményt egységesen látja az információs eszközön. Ahhoz, hogy ez egy információs
rendszer, egy kedvezmény nyújtására biztosít lehetőséget. Van egy harmadik szint, névre
szóló nevesített kártya, amivel fizetni is lehet.

Balassa Balázs polgármester: Ezeknek a kártyáknak van előállítási költsége, hogy jutnak
hozzá.



Nagy Miklós: A kártyák előállítási költsége benn van a pályázatban. Az első feltöltést, amit
igényelnek, megkapnak ingyen, utána 100 - 200 Ft-os tétel az előállítása. Ez még nyitott
kérdés, egyeztetés része.

Lutár Mária körjegyző: Milyen feltételekkel kapják meg?

Nagy Miklós: Az önkormányzatoktól semmilyen anyagi támogatást nem kérnek. Ők most
azon gondolkodnak, hogy be merjék-e vállalni, mert van egy cég, aki előfinanszírozná. Azt
mindenki tudja, ha beadják a pályázatot, jó fél év múlva fogják megtudni, hogy kapnak-e
támogatást, vagy nem. Ha nem nyer a pályázat, és a cég elindítja a rendszert, akkor ez egy 20
milliós történet. Ha van más pályázati lehetőség is, és a cég is bevállalja, és nem csak ettől az
egy pályázattól függenek, akkor tudják ezt a jövő nyárra megcsinálni. Csak akkor tudják
megcsinálni, ha látják a finanszírozás módját.

Balassa Balázs polgármester: Lényeg az, hogy sokkal eredményesebb lehet a pályázat, ha
minél több település támogatja.

Nagy Miklós: Igazából nem csak a pályázat miatt gondolták, hogy szükség van
Hegymagasra, vagy Raposkára. Ők úgy gondolják, hogy a turistáknak információs
szolgáltatást kell nyújtani, itt van a bor, a csodálatos környezet, amit eddig nem tudtak igazán
összefogni.

Lutár Mária körjegyző: Ki kapja a kártyát, milyen feltétellel?

Nagy Miklós: A kedvezményt adó kártyát a szobakiadó, a fogadott vendégek számának
arányában kapja, aki a kártyát a vendégnek odaadja. Amikor a vendég elmegy a kártyát a
szobakiadónak visszaadja.

Lutár Mária körjegyző: A kártya a kedvezményekre jogosít, az információhoz hozzájuthat
bárki, és használhatja?

Nagy Miklós: Igen, a butuspontok a telefonnal vannak kapcsolatban, ahonnan az információk
letölthetők.

Balassa Balázs polgármester: Több település próbálkozott a vendégkártyával, aminek az
volt a lényege, hogy bizonyos fokon ellenőrizhetővé válik a szobakiadó, hány vendég fordul
meg nála. Ez tulajdonképpen hasonló, csak nem biztos, hogy a szigligeti önkormányzatnak be
kell azt vállalni, amit Badacsonytomaj bevállalt, hogy ingyenesen adta a strandot. Ezzel a
kártyával igénybe tudnak venni olyan kedvezményeket, ami vonzó tud lenni ahhoz, hogy a
vendég kérje a kártyát.

Nagy Miklós: Igen, a Turisztikai Egyesületnek az a célja, hogy befolyjon az idegenforgalmi
adó, mert a befolyt adó 10 %-át megkapják, ebből van a bevételük. Tudják, hogy az
önkormányzat csalódott abban, hogy nem folytak be azok az idegenforgalmi bevételek, amire
számítottak, több dolog is közrejátszott ebben, bezártak campingek. Úgy tűnik, hogy nem lesz
Badacsony kártya, az önkormányzat nem támogatja, amit az egyesület megért, és elfogad. A
kedvezményes kártyánál a strandok a kényes pontok, mert a többi kedvezményt vállalkozók
adják.



Balassa Balázs polgármester: A strandok tekintetében, az üzemeltetőknek kell
összehangolni, hogy ne tegyenek egymás alá. Úgy gondolja a testület biztosítja a technikai
felszereléseknek a helyet, erkölcsi támogatást megadják, hogy ez a rendszer elindulhasson.

Lutár Mária körjegyző: Önkormányzati tulajdonban lévő területekre van szükség?

Nagy Miklós: Nem feltétlenül, lehet ez magántulajdonban lévő, sőt a magántulajdonban lévő
megfelelőbb, mert energiaigény is van, de azt mondják, hogyha boltba kerül a taccspanel a
tulajdonos örömmel adja a helyet, mert több bevételt generál a tulajdonosoknak. Az a lényeg,
hogy központi, jó helyekre kerüljön, a vendég könnyen megtalálja a gépeket.

Balassa Balázs polgármester: A várnál, a kikötőnél el lehetne helyezni, ahol sok vendég
megfordul.

Békefi Péter alpolgármester: A rendszer hosszútávon való fenntarthatóságáról pár szót, ha
van információ.

Nagy Miklós: A cég azt ígérte, hogy a fontos komoly alkatrészeket, kártya csere,
terminálcsere biztosítja.

Békefi Péter alpolgármester: Külső alkatrészek 3 év után kezdenek tönkre menni, erre
gondolt, utána mi lesz.

Nagy Miklós: Ezek a taccspanelek többet tudnak annál, minthogy csak információt adjanak,
pénzfelvevő automata, a cég egyfajta pénzmozgásban is gondolkodik, ezért hosszabb távban
gondolkodik. Nem kötöttek még szerződést, most kezdődött a pályázat megírása, azt ígérték,
hogy X évig a komolyabb alkatrészt cserélik. Valószínűleg a 11 településnek 1 főt
foglalkoztatni kell majd, aki az apróbb karbantartásokat elvégzi, vagy meg kell bízni egy
céget, aki ezt elvégzi. Révfülöp úgy adta be a pályázatot, hogy fixen 1 főt akarnak
foglalkoztatni, lehet, hogyha kiépül náluk is, akkor velük közösen az 1 fő az ő rendszerüket is
karbantartja, fele fizetését ők vállalnák, de ez még nincs konkrétan lefixálva.

Balassa Balázs polgármester: Azt szeretné kérni, hogy a szerződés tervezetet a döntés előtt
szeretné látni a testület, hogy milyen feltételekkel kötnek szerződést, mit tartalmaz a
fenntarthatósága stb.

Nagy Miklós: Ennek nincs akadálya. Az önkormányzatokat nem akarják pénzügyileg
terhelni, úgy gondolják, hogy az egyesületnek lesz anyagi fedezete arra, hogy fenn tudja
tartani.

Balassa Balázs polgármester: Az ésszerűség határain belül úgy gondolja, hogy a település is
tudja támogatni, ha látják, hogy milyen vonzata, illetve hozama lesz a településnek.
Szükséges az ilyen fejlesztés a minőségi turizmus terén, de új ez a rendszer, ismerni kell a
megállapodásokat, szerződéseket, még ha más országban már használtak is ilyet, ott csak
használók voltak.

Nagy Miklós: Holnap átküldik az anyagot, a szerződéseket bemutatásra át fogják adni a
testületnek.

Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a tájékoztatót.



A Turisztikai Egyesület képviselői elhagyták az üléstermet.

Balassa Balázs polgármester: Az ismertetett projektet színvonalasnak tartja, de úgy
gondolja, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírása előtt, a szerződést
mutassák be, mert a rendszernek vannak működtetési, frissítési költségei, amire az egyesület
sem tud még konkrétan válaszolni.
Javasolja, hogy a Turisztikai Információs Rendszer létrehozását támogassák. A képviselő-
testület bízza meg, hogy a pályázat benyújtásához a támogató nyilatkozatot a rendszer
kiépítésére vonatkozó szerződés megismerése után írja alá. Aki, ezzel egyetért, kéri,
szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

155/2008.(XII. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t
A képviselő-testület a Badacsonyi Turisztikai Egyesület
által megvalósítandó Turisztikai Információs Rendszer
létrehozását támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához a támogató nyilatkozatot a rendszer
kiépítésére vonatkozó szerződés megismerése után írja
alá.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a képviselő-testület
döntéséről a Turisztikai Egyesület elnökét a határozat
kivonat megküldésével tájékoztassa.
Határidő. 2008. december 31.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Balatonmelléki Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezeti utak, árkok átadása

Balassa Balázs polgármester: A Balatonmelléki Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezetet
felszámoló biztosa megkereste az önkormányzatot, hogy a szövetkezet kizárólagos
tulajdonában lévő utakat, árkokat az önkormányzat törvényi előírásra hivatkozva ingyenesen
vegye át. Levelében jelezte, hogy az ingatlanok tulajdoni lapjait nem áll módjában megkérni,
és az átadásról szóló megállapodást sem tudja elkészíttetni, de kéri, hogy az önkormányzat
készíttesse el, és a tervezetet küldjék meg címére.
(Ismerteti az előterjesztést. Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az előterjesztésből kitűnik, hogy nincs olyan jogszabály, ami a helyi önkormányzat
kötelességévé tenné az utak és árkok átvételét, csupán célszerűségi ok miatt kerülhetne rá sor.

Balassa Sándor képviselő. Lényege, hogy önkormányzati területet nem érint.

Lutár Mária körjegyző: Magántulajdonban vannak a területek, önkormányzati terület nincs.

Balassa Balázs polgármester: Amióta polgármester megtanulta, hogy hamar hozzávágják a
fejükhöz, hogy az utakat, árkokat nem tisztítják ki. Nem kis területről van szó, de ennek
ellenére az a javaslata, hogy a Balatonmellék Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezet
tulajdonában álló utakat, árkokat ne vegyék át önkormányzati tulajdonba.



A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

156/2008.(XII. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t
A képviselő-testület a Balatonmellék Mezőgazdasági
Szolgáltató Szövetkezet tulajdonában álló utakat, árkokat
önkormányzatai tulajdonba nem veszi át, az ingatlanokra
nem tart igényt.
Megbízza a polgármestert, hogy a felszámoló biztosként
eljáró CASH&LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt
Nyugat-magyarországi Igazgatóság képviselőjét a
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Számlavezetési ajánlat

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy két pénzintézettől
kaptak számlavezetési ajánlatot. A jelenlegi számlavezetőjüktől az ajánlat még nem érkezett
meg, így az a véleménye, ha megkapják az OTP Banktól is az ajánlatot, akkor tárgyaljon róla
a testület.

Balatoni Hajózási Zrt-ben lévő tulajdonrészre vonatkozó tőkeemelési javaslat

Balassa Balázs polgármester: A Hajózási Zrt-ben lévő 49 % tulajdonrész 22 önkormányzat
tulajdonába adásáról már korábban beszéltek, tudtak róla, hogy a tulajdonrész arányában
tőkeemelést kell végrehajtani. Abban maradtak, hogy az értékpapírokra az igényt bejelentik,
és majd eldöntik, hogy megtartják, vagy értékesítik. Előzetes egyeztetés alapján most volt
közgyűlés, az összes érintett önkormányzat véleménye azt volt, hogy a tőkeemelést most
végrehajtják, aztán majd meglátják, hogy értékesíteni kívánják-e, vagy sem. Szigliget
esetében 2009. január 7-ig kell 5.740 e Ft tőkeemelést befizetni. Amikor 8 éve az 51 %-ot
megkapták 6 millió forint tőkeemelést kellett Szigligetnek befizetni.
Az értékcsomagot, tulajdonrészüket a közmeghallgatáson ismertette. Azáltal, hogy a 22
önkormányzat lett a Hajózási Zrt tulajdonosa, rendelkeznek egy jelentős hitelállománnyal is.
A közgyűlés úgy döntött, hogy egy vitorláskikötőt értékesítenek, akkor a hitelállományt ki
tudják egyenlíteni. A tőkeemelés a 22 önkormányzat esetében 570 millió forint, olyan tőkét
jelent, ami biztató lehet arra vonatkozóan, hogy eddig csak befizettek, működtettek,
szeretnének most már részesedést is kivenni ebből a rendszerből.
Átalakult az igazgatóság, a felügyelő bizottság, eddig volt egy 8 tagú igazgatóság,
fogalmazzanak úgy, hogy el lettek bocsátva, teljesen új igazgatótanács állt fel, a tagok, az
igazgató az üzleti szférából jött, a hajózásból senki nem maradt benn, egyértelműen az a cél,
hogy egy gazdaságosan, jól üzemelő, nyereséget termelő céget működtessenek az
önkormányzatok. A felügyelő bizottság tagjainak nagy részét az önkormányzatokból
biztosítják, hisznek abban, hogy egy nagy céggé fog válni a térségben.

Békefi Péter alpolgármester: A további kompkikötők építéséről volt szó?

Balassa Balázs polgármester: Megjelent a Naplóban egy cikk erre vonatkozóan, igazából
nem tudja milyen jogon nyilatkozott egy hajózási szakember. Az, hogy megvalósul-e a komp
és milyen forrásból nem tudni. Egy a lényege, a Hajózási Zrt tulajdonosi köre nem



mindenáron akarja megépíteni Badacsony-Fonyód köztit. Ha részükről olyan komoly
szerepvállalást igényel, ami gazdasági helyzetükben kockázatossá válik a megtérülése, vagy
komoly hitelállományba kell belebonyolódni, akkor valószínű, hogy nem fog megépülni. Ha
Badacsony és Fonyód, illetve az állam nem vállal olyan szerepet, hogy ez ne rengesse meg a
Hajózási Zrt anyagi helyzetét, akkor biztos, hogy nem fog megépülni.

Békefi Péter alpolgármester: A Zrt-nek jelentős anyagi bevétele származott a
kompjáratokból.

Balassa Balázs polgármester: Óriási pénz van benne, arról nem is beszélve, hogy az összes
kikötő az önkormányzatok tulajdona, tehát, ha bármely magánhajó kiköt a szigligeti kikötőbe,
neki azért fizetni kell. Ilyen tekintetben egyeduralkodók lehetnek. Felmerült egy olyan ötlet is,
hogy az önkormányzatok megkapják a mólókat, ők üzemeltetik, karbantartják, fejlesztik, de
az összes bérleti díjból termelődő bevétel is az önkormányzatot illeti. Több polgármester
hajlik rá, hogy ez jó lenne az önkormányzatoknak.
8 év alatt egy fillért nem vettek ki az önkormányzatok, ezt akkor is tudták, mert a
konzorcionális szerződésbe ez le volt írva, hogy az önkormányzatok, amíg a 100 %-os
tulajdonrészt meg nem szerzik, illetve amíg az állam is tulajdonos részesedést nem lehet
kivenni. Most nyílt rá lehetőség, hogy az önkormányzatok részesedéshez jussanak. Van olyan
önkormányzat, aki hitelből tesz eleget tőkeemelési kötelezettségének, de ragaszkodik ahhoz,
hogy a hiteltörlesztések összegeinek megfelelő összeget vissza kell kapnia a Zrt-ből, erre
kaptak egy ígéretet. Náluknál nagyobb önkormányzatok kerülnek kellemetlen helyzetbe, ha
ezt nem teljesítik.

Balassa Sándor képviselő: Más önkormányzat is kivehet, aki nem hitelből fizeti meg a
tőkeemelést?

Balassa Balázs polgármester: Persze, ez nem függvénye, de legalább annyit szeretne
mindenki kivenni. A tőkeemelést meg kell valósítaniuk. Azon el lehet gondolkodni, mivel van
vevő, hogy kívánják-e tulajdonrészüket értékesíteni. Úgy gondolja, hogy amíg nem égetően
szükséges, ez egy hosszú távú befektetés, kár lenne az értékpapírt elkótyavetyélni.

Békefi Péter alpolgármester: Törvényileg hogy van szabályozva, kijárhat motoros hajókkal,
ki szolgáltathat?

Szőke István képviselő: Ez nem kérdés, aki vízi-jártassági engedéllyel rendelkezik, és
vállalja azt, hogy elsősegélyt nyújt a Balatonon.

Békefi Péter alpolgármester: Milyen messze lehet az az idő, hogy vesznek Obenzell
mintájára egy hajót, és tudnak körtúrákat szervezni a Balatonon.

Balassa Balázs polgármester: Ennek akadálya nincs, egyetlen egy személy kell, akinek meg
van a szükséges papírja ehhez. Tudja, mire akar kilyukadni, nagyon sokan élnek ebből
kalózkodva a Balatonon, hogy a vitorlásaikat kiadják, sétahajóztatnak. Rá lesznek
kényszerítve arra, hogy a törvényeket betartsák, mert az önkormányzatok üzleti érdekei ezt
kívánják. Eddig az önkormányzatok ebben nem voltak érdekeltek, változott a vezetés, sok
változás fog történni.

Szabó Tibor képviselő: Befizetnek 11.700 e Ft-ot, mennyi vagyonnal fognak rendelkezni?



Balassa Balázs polgármester: 1 % tulajdonrészük van, 28 millió körüli részvényük van,
konkrét számra fejből nem emlékszik.

Szabó Tibor képviselő: Azt azért még elmondaná, ha Szigliget tulajdonosa a Zrt-nek, lesz-e
abba beleszólása az önkormányzatnak, hogy szigligeti embereknek adjanak
munkalehetőséget. Azért mondja el, mert lett volna helyi jelentkező a kikötő őrzésére, de
badacsonytomaji ismerőst vettek fel. Ne legyen az megszokott dolog, hogy hozzuk a
cimborákat innét-onnét. Ha van helyi szakember, aki papírral rendelkezik, ő kapjon
munkalehetőséget. Másik dolog, ne Siófokról hozzanak 6-8 embert, aki a parkot rendbe teszi,
és naponta utaztatják őket, mert ez a plusz költség.

Balassa Balázs polgármester: Jó felvetés, a következő közgyűlésen el fogja mondani, és úgy
gondolja, hogy az összes önkormányzat partner lesz abban, hogy helyi munkaerőt
alkalmazzanak. Az eddigi vezetésnek az volt a célja, hogy igazolja, különböző munkaerőkre,
brigádokra itt-ott szükség van. Ők azt mondják, komolyan gondolják a leépítést, és felülről
kezdik, ez volt az, hogy a 8 tagú igazgatóságot 4 tagúra csökkentették, ez a struktúra meg fog
jelenni alsóbb szinteken is.

Szőke István képviselő: Kérdése az, ha nagyobb arányban lesz az önkormányzat tulajdonos,
elhangzott, hogy a vezetést leépítik, az alsóbb szintekre is sor kerül, leépítik a brigádokat, a
vitorláskikötőket ki újítja fel, zsebbe kell nyúlni keményen.

Ódor Zoltán képviselő. Úgy járnak, mint a kerékpárútnál, nekik kellett zsebbe nyúlni, a
veszélyes gerendákat kicserélni.

Balassa Balázs polgármester: Folyamatosan meg kell termelnie a költségeit. Hatalmas
összegeket fizetnek ki bérleti díjra, ha nem lesz hiteltartozásuk, akkor karbantartásra,
működtetésre lesz szükség, nem lehetnek problémák. Minden részvényvásárlás, minden
tulajdonlás bizonyos fokon kockázat, senki nem mondta, hogy ez nincs benn. Lehet, hogy
most a gazdasági válság miatt senki nem fog sétahajózni, vitorlázni. Bármi lehet.

Szabó Tibor képviselő: Arról beszéltek, hogy jövőre bevezetnek valami olyat, hogy nem
csak kikötőhasználat lesz, hanem vízhasználat is, hogy a vízfelületet használják.

Balassa Sándor képviselő: A vízfelület a Vízügyi Igazgatósághoz tartozik, állami bevételről
van szó. A tőkeemelésnek mi lenne a fedezete?

Balassa Balázs polgármester: Az idei évben azzal indítottak, hogy még a strand után is
fizetni kell, de mentesítették a strandokat, de nem tudni, mikor találják ki újra. A tőkeemelés
fedezete az idei megtakarításból lenne, telekértékesítésből, a plusz strandbevétel terhére.
Igazából a következő évi költségvetésen kell erre a forrást megtalálni, de jelenleg meg van a
fedezet.
Javasolja, a Balatoni Hajózási Zrt önkormányzati tulajdonra eső részéért 5.740 e Ft
tőkeemelést hajtsanak végre, mely a Balatoni Hajózási Zrt-ben 1 % tulajdonrészt biztosít az
önkormányzat részére. A tőkeemelést 2009. január 7-ig fizessék be. A tőkeemelést 2009. évi
költségvetésükben biztosítsák.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

157/2008.(XII. 10.) Kt. sz.



H a t á r o z a t o t
A Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. 48,99 %
szavazati arányt megtestesítő állami
részvénycsomagjának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló részvény átruházási
megállapodás, valamint a Zrt. 2008. december 8-i
közgyűlésének döntése, és a Képviselő-testület
105/2008. (VII.10.) Kt. határozata alapján részt vesz a
Balatoni Hajózási Zrt. alaptőke emelésében.

Az Önkormányzat a tőkeemelés során 5.740 e Ft
összegben névre szóló törzsrészvényt jegyez.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy az
alaptőke emelés fedezetét a 2009. évi költségvetésben
biztosítja.
Határidő: 2009. január 7.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Beszámoló az Önkormányzati társulások munkájáról

Balassa Balázs polgármester: A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. tv. 6. § (4) bekezdése szerint „ A polgármester a megállapodásban
meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”
Szigliget Község Önkormányzata a gazdaságosabb és hatékonyabb feladatmegvalósítás,
valamint a térségi kapcsolatok elmélyítése érdekében jelenleg öt társulás munkájában vesz
részt.
(Ismerteti az előterjesztést, előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Káli Magdolna képviselő: A védőnői feladatok ellátásához jegyzi meg, hogy az orvosi
rendelőbe, egy helyiséggel odébb van vizustábla. Nem érti, miért nem fogadják azt el, mert
egy világítással ellátott szemvizsgálati tábla 200 e Ft-ba kerül. Ha nem tettek kikötést, akkor
az olcsóbb változatot kell megvásárolni.

Békefi Péter alpolgármester: Az oktatással kapcsolatban a kistérségi társulás továbbra is
tanácsadói szinten van jelen?

Balassa Balázs polgármester: Annyi szerepe van, hogy valamilyen szinten koordinálja,
illetve az iskolabuszokhoz pénzt tud hozni a térségbe. Azért említette, hogy a nem megfelelő
gyereklétszám miatt ők ebből nem tudnak profitálni. Vállusról 5 gyereket visznek
Vonyarcvashegyre, egész nap ott áll a busz, és ezt az állam finanszírozza. Azért mondta azt,
ha megfelelnének a jogszabályi követelményeknek, a gyerekek utaztatása teljesen ingyen
lenne. Állami támogatással semmilyen szolgáltatást nem vehetnek igénybe, nem
fejleszthetnek, mert nincs meg a gyereklétszám. Legnagyobb gondja, ha tagiskolává válnak,
melyik intézményhez csatlakozzanak. Nem lelkesedik azért, hogy Tapolcára 33-dik
gyereknek vigyek be a gyerekeiket, és az sem, hogy Badacsonytomajra vigyék, ez sem az
álma. Badacsonytördemicnek elég sok negatív visszajelzés van, de ennek ellenére nem hozzák
Szigligetre a gyerekeket. Más alternatíva meg sajnos nincs.



Káli Magdolna képviselő: Raposkával nem lehetne tárgyalni?

Balassa Balázs polgármester: Raposka Tapolcával van, Tapolcának szüksége van
Raposkára, így kap állami finanszírozást a közös fenntartásra. Attól, hogy Raposkával
korábban közös fenntartásba voltak, a szülő nem hozta ide a gyereket, és nem kényszerítheti,
hogy ide jöjjenek a gyerekek.

Szabó Tibor képviselő: Sok szülő szidja a tapolcai állapotokat, hogy sok a gyerek, nincs a
gyerekekre idő, mégis oda viszi.

Ódor Zoltán képviselő: Ugyanez van Badacsonytomajon is. Egyik szülő, aki ide hozta a
gyereket, azt mondta, hogy teljesen kicserélték, amióta ide jár, mert Badacsonytomajon
lekezelik a más településről odajáró gyerekeket. Ezt egy szülő mondta.

Balassa Balázs polgármester: Azt kéri a testülettől, hogy január elején tartandó ülésig
gondolják végig, alkossanak véleményt az iskola jövőbeni helyzetével kapcsolatban, hogyan
tovább, mert ha szeptemberben is működtetni akarják az iskolát, ki kell írni az iskolaigazgatói
pályázatot, ha meg úgy döntenek, hogy nem, el kell dönteni hova viszik a gyerekeket. Sajnos
ez a helyzet, hosszútávon sem várható gyereklétszám növekedés.

Van még egy társulásuk, a BÖKI, melyet Ábrahámhegy és Szigliget tart fenn, a
szemételszállítást végzi. Tájékoztatja a testületet, komoly gondok vannak, ma volt egy
egyeztetés a polgármesterekkel és a Királyszentisváni hulladéklerakót koordináló
szakemberrel. Sajnos nem nyugodott meg attól, amit hallott. Elméletileg márciusban
elkezdődik az építés, elméletileg 2010. januárjában üzemel, de sok kételyt hallott a hangjában,
hogy esetleg rajtuk kívül álló okok miatt el is bukhat.
Nagyon nagy probléma, hogy 2009. július 16-tól az összes olyan szeméttelepet be kell zárni,
amelyek nem kapták meg a továbbműködéshez az engedélyt. Ez azt jelenti, hogy a füredi,
pápai, rendesi szeméttelep bezárásra kerül. A megyében talán három marad meg, Veszprém,
Ajka és Tapolca, ezek működhetnek tovább. Nem tudja, hova fogják utána szállítani a
hulladékot. Közvélemény kutatást végeztek politikusok, környezetvédők körében, a miniszter
nem kíván változtatni törvényen, ettől függetlenül Balatonfüred polgármestere is levélben
keresi meg az illetékes tárcát, a pápai polgármester is ezt fogja tenni. Ők is megpróbálják, de
fel kell készülni, hogy a hosszabbításra nem lesz lehetőség. A költségek nem most fognak
megnőni, abban a pillanatban fognak nőni, amikor elkészül a központi hulladéklerakó 28 e
Ft/ingatlan. Most az állandó lakosok 6000 Ft-ot, a nyaralók 4000 Ft-ot fizetnek, és
háborognak, ehhez képest 20 – 30 e Ft-ot kell majd fizetni. A koncepciót ugyan már
elfogadták, de lehet, hogy a szemétszállítás díját meg kell emelniük, mert horribilis mértékben
fog emelkedni. Mérni fogják a szemetet, attól fél, hogy el fogja őket lepni a szemét.

Ódor Zoltán képviselő: Vas megyében, kisebb községben, mint Szigliget, már működik ez a
rendszer, mérik a szemetet, mennyiség után kell fizetni.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzati társulások munkájáról szóló
előterjesztést a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület az önkormányzati társulások
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Balassa Sándor képviselő: A Külsőhegyi úton a fekvőrendőr nem került visszabontásra, két
oldalra betont kirakott, ami balesetveszélyes. Arról volt szó, hogy visszabontatják, az
intézkedést tegyék meg.
A másik kérdése, váralapítvány per.

Balassa Balázs polgármester: A várral kapcsolatban, készül a perre az anyag. Az utóbbi két
évre vonatkozóan nem kaptak számadatokat, a 2005. évi anyag lesz a kiindulási alap. Az idei
évet lezárják, könyvvizsgáló átnézi az anyagot, utána tudják a per alapján bekérni a 2007. évi
nyereségét. A beadványt be fogják adni, de nem volt adat, hogy milyen összeggel adják be.

Balassa Sándor képviselő: Nem érti, milyen nyereségről beszél, itt várbevételről van szó.

Balassa Balázs polgármester: Nem így működik, a bevételt visszaforgatta a várba, ezt
számlával be fogja bizonyítani, mert történtek fejlesztések. Támadható az autó, vagy olyan
felszerelés, ami nem indokolt, de addig ezzel nem tudnak mit kezdeni, amíg a bíróság nem
kötelezi az alapítványt, hogy az elmúlt évek beszámolóját prezentálja. Nem tagadja, elején
megfordult a fejében, hogy ne indítsák meg a pert, de sikerült az alapítvány elnökének elérnie
azt, hogyha csak erkölcsi is lesz, végig csinálják a pert.

Szabó Tibor képviselő: Polgármester úr kérdezte, hogy áll a BÖKI költségvetése. December
2-i bankszámla kivonat alapján 3.721 e Ft van, elkülönítve van 107 e Ft, most van
folyamatban üzemanyag kifizetés ez 931 e Ft, a maradék így 2.895 e Ft, várják még a
november, december havi hozzájárulást, az 3.131 e Ft, összességében 6.028.610 Ft, ebből
várható kiadás lesz a december havi bér, és egyebek. Számításai szerint 3.850 e Ft körüli
pénzösszeggel zárnak. Az autókon tudtak spórolni, amit lehetett megcsinálták, biztosítással
lehetett spórolni, aránylag jól állnak.
Szeretné bejelenteni, hogy a strandon az egy db közvilágítási lámpa elaludt, teljes sötétségbe
borultak.
Belsőhegyi úton Sipos Annánál 2 olyan kutya van, ami szerinte harci kutyaféle, szerinte
többen félnek tőle, a tartást meg kellene nézni.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.

K. m. f.
Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Békefi Péter
alpolgármester
jkv.hitelesítő


