
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. január 29-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
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Káli Magdolna képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző
Póka Ibolya könyvtáros
File István SZINE képviselője

Lakosság részéről: 1 fő

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

Az ülést megnyitotta.

Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról

2./ 2009. évi kulturális programok előkészítése



3./ Tájékoztató a könyvtár működéséről

4./ Vegyes ügyek

1./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról

Balassa Balázs polgármester: A civilszervezetek munkájáról szóló beszámolót a képviselők
írásban, előzetesen kézhez kapták. Először a SZINE beszámolóját tárgyalják. Felkéri, File
Istvánnét az egyesület elnökét, amennyiben kiegészítése van a beszámolóval kapcsolatban,
ismertesse a testülettel.

File Istvánné: A beszámolóba úgy gondolja mindent beleírt. Vállalásaik sokban függnek
attól, hogy mire lesz erejük, létszámuk, anyagi fedezetük, de a bevezetett programokat
mindenképp folytatni szeretnék. Továbbra is felajánlják segítségüket az önkormányzati
rendezvények sikeres lebonyolításához.

Balassa Sándor képviselő: Látványos és tartalmas kulturális rendezvényeket szerveznek,
színesítik a falu életét, melyért köszönet illeti a tagságot. Kérdése az önkormányzati
támogatás nagyságát mi indokolja?

File Istvánné: Igényes rendezvények pénzbe kerülnek, ehhez szükséges az önkormányzat
támogatása. A kért önkormányzati támogatás a programok költségeit fedezi, ajándéktárgyak,
anyagköltség.

Balassa Balázs polgármester: Az egyesület megalakulása óta rendszeresen részt vesz az
önkormányzat által szervezett rendezvényeken, illetve önálló rendezvényeket szervez,
színesíti a település kulturális életét, segíti az önkormányzat munkáját. Megköszöni a munkát,
a felajánlást, jelezni fogják, hogy milyen rendezvénynél kérik a SZINE segítségét.
Amennyiben nincs több kérdés, javasolja, hogy a Szigligeti Nők Egyesületének 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

3/2009.(I. 29.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Szigligeti Nők Egyesületének
2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: A Balaton SE sportegyesület munkájáról szóló beszámolót is
kézhez kapták képviselő társai. Felkéri Balassa Sándor képviselő társát, amennyiben
kiegészítése van a beszámolóval kapcsolatban, azt ismertesse a testülettel.



Balassa Sándor képviselő: Beszámolóból kitűnik, hogy jelentős pénzmaradvánnyal
rendelkeznek, ami tudatos maradvány, mert utoljára 1989-ben vásároltak melegítőt. Azért van
a maradvány, mert szeretnének a játékosoknak felszerelést, ruhát vásárolni a
pénzmaradványból. A mostani felszerelés nem méltó a csapathoz, más gyengébb csapatok
jobb felszerelésben lépnek pályára. Az egyesület a községben élő fiatalok szervezett
versenyszerű sportolásának az alapja kell, hogy legyen, ez régen így működött. Nem hálás
feladat, a játékosok nem értik meg, hogy ők kapják a szívességet azzal, hogy helyben
sportolási lehetőséget biztosítanak számukra. Eljönnek, csinálják, ahogy csinálják, nem
annyira rosszul, mert a tartalék csapat a bajnoki évet az első helyen zárta, van esély arra, hogy
eredményes legyen a bajnoki év, de borzasztó nehéz munkára fogni őket. Megváltozott a
fiatalok hozzáállása, sokkal felelőtlenebbek, nincs kötelességtudatuk, nincs tisztelet se
vezetőjük, se játékostársaikkal, se a nézőkkel szembe, nehéz kezelni őket, nem eredmény
centrikusak, félnek a feladatoktól. Személyi, tárgyi feltételeket megkapják, ami biztosíthatná,
hogy eredményes legyen az év, ha ez sem működik kevesebb lesz a település.

Békefi Péter alpolgármester: A szponzori támogatás nem túl sok.

Balassa Sándor képviselő. Nem ennyire egyértelmű, ez a számlán megjelenő utalás. Vannak
olyan költségek, amire a szponzori támogatásokat tudják felhasználni, és vannak olyan
természetbeli támogatások, amik a számlán nem tudnak megjelenni.

Békefi Péter alpolgármester: Korábban, amikor a vízi-sportoktatás lehetőségeiről
beszélgettek elhangzott, úgy kell ezt megcsinálni, hogy önellátóan tudjon működni az
egyesület. Elkészült a műfüves pálya, igaz, hogy az iskolához kötődik, de az is tudható, hogy
ki tartja rendben. Bevételi lehetőséget jelentene az egyesületnek, hogyha átvennék,
üzemeltetnék.

Balassa Balázs polgármester: Neki volt ilyen elképzelése, de azt tudni kell, hogy amilyen
összegű támogatást kifizetnek az egyesületnek, azt megtermeli a pálya. 2008-évben közel 900
e Ft volt a bevétel, és volt egy áthúzódó számla az idei évre is, tehát amit terveztek 1 millió
forintot, azt meg is termelte a pálya. Az idei évben február végéig le van kötve a pálya minden
estére, úgy gondolja, meg fogja termelni a támogatás összegét. A hó letakarítását az
önkormányzati dolgozók végezték el, de változó, mert az egyesület tagjai is tisztítják.

Békefi Péter alpolgármester: A fiatalok bajnokságon elért teljesítményhez gratulál.

Szőke István képviselő: Elhangzott, hogy a nézőkkel tiszteletlenek a játékosok. Úgy
gondolja, hogy egy-két nézőt is el kellene távolítani, akik a játékosok édesanyját emlegetik
elég sűrűen, és akkor nem lesz olyan probléma, hogy 1-2 játékos el akar menni az
egyesületből.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolja, hogy a
sportegyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi

4/2009.(I. 29.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t



A képviselő-testület a Balaton SE sportegyesület 2008.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: Felkéri Szabó Tibor képviselő társát a Polgárőrség munkájáról
szóló beszámoló ismertetésére.

Szabó Tibor képviselő: A Polgárőrség jelenleg 22 fővel működik, heti rendszerességgel 8 fő
teljesít szolgálatot. Vannak támogatóik 4 fő, akik koruknál fogva nem teljesítenek szolgálatot,
de más egyéb feladatban segítik a polgárőrség tevékenységét. A helyi rendezvények
lebonyolítását rendszeresen segítik, évente társadalmi munkát végeznek a kikötő melletti
területen. Az elmúlt évben vásároltak festéket, rendbe tették a polgárőr helyiséget. A
szolgálati idő úgy jött össze, hogy rendőrrel történő szolgálat 112 óra, gyalogosan 340 és a
saját járművel 870 óra volt. A megyei parancsnoksággal rendszeresen tartják a kapcsolatot, az
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tesznek. Költségvetésük az alábbiakból tevődött
össze. Január 1-én a bankszámlán volt 166.203 Ft, házipénztárban 39.241 Ft. Ehhez jöttek az
alábbi bevételek. Az önkormányzattól 200 e Ft támogatást, magánszemélyektől 225 e Ft-ot,
tagdíj 26.400 Ft, kamatbevétel 931 Ft, összesen 657.774 Ft-ból gazdálkodtak az elmúlt évben.
Tankolásra 84.198 Ft-ot költöttek, ez 283 liter üzemanyagra volt elégendő. Gépkocsi egyéb
költségére 52.200 Ft-ot költöttek, ami tartalmazza az elmúlt évben esedékessé vált műszaki
vizsgát, biztosításra 97.056 Ft-ot költöttek, ami tartalmazza a kötelezőbiztosítást és a cascót,
telefondíjra 21.592 Ft-ot, bankköltségre 20.325 Ft-ot, és egyéb költségre 165.757 Ft-ot
fordítottak. Az egyéb költségben szerepel a formaruha vásárlás 135.804 Ft. Gyakorlatilag van
téli, tavaszi mellény felszerelésük. 10 személynek tudtak formaruhát vásárolni. Az egyéb
költségek tartalmazzák még a festék költségeket 7170 Ft, és minden évben szerveznek egy
közös vacsorát, megköszönve a polgárőrök munkáját, erre 9068 Ft-ot költöttek. A vacsorához
Ihász István tagjuk hozott húst, és Vargáné Marika elkészítette belőle a vacsorát. Az összes
kiadásuk volt 440.728 Ft, bevételük 452.331 Ft.

Balassa Balázs polgármester: Vannak páran, akik a kezdeti lendületből vissza fogták
magukat, és kevesebbet járnak járőrözni, ezáltal is nehezebbé tették azok dolgát, akik
rendszeresen járőröznek. Vannak olyanok is, akik az elvárhatónál sokkal többet vállalnak, úgy
gondolja nekik köszönettel tartoznak. Nagyon szomorú, hogy bizonyos Internetes portálon
megjelentek olyan kinyilvánulások, amivel nem ezt célozták meg. A polgárőrség olyan
civilszervezet, aminek tagjai sok energiát, szabadidőt áldoznak fel a település érdekében azért,
hogy mások értékeit védjék. Köszöni a polgárőrség minden tagjának a munkáját. Ők azok,
akik fizetnek azért, hogy szabadidejüket feláldozhatják.

Szabó Tibor képviselő: Az Internettel kapcsolatban, ő azt mondja, hogy elfogadható az, ha
valaki nem ér rá, azt is megérti, ha valakit valamilyen formában megsértenek, ezek fiatalos
megmozdulások nem foglalkoznak vele. Több éve működik a polgárőrség, ez meglátszik a
támogatásokon. A Postával megkötötték az együttműködést, a napokban kereste meg egy
vállalkozó, hogy számítanak rájuk, támogatni fogják az egyesületet. Utólag azon kellene
elgondolkodni, a hibákat kiküszöbölve, hogyan tudnak jobban működni, mert, akik elfogadták
az egyesület munkáját, zsebbe nyúltak, támogatást biztosítottak, számítanak az egyesület
munkájára. Biztos, hogy ezt tovább lehetne bővíteni, fejleszteni, ahogy más településekről
hallja.



Balassa Balázs polgármester: Már történtek érdeklődések a költségek tekintetében, hogy
milyen lehetőségek vannak, mert ő el tudna képzelni valamilyen formában, egy hivatásos
polgárőrséget is, amire rá lehetne építeni a nyaralók védelmét, egy helyi riasztásos rendszert,
hogy ne Badacsonyba, vagy Tapolcán riasszon az épületeken elhelyezett riasztó. Sokkal
gyorsabb lenne, azonnal indulhatnának jelzés esetén, így öt percre szűkíthető az az idő, hogy a
helyszínre érjenek. Ez nagyobb biztonságot jelentene a tulajdonosok számára is. Ez egy
lehetőség, a település közbiztonságára hatékony lehetne.

Békefi Péter alpolgármester: Vannak olyan műszaki megoldások, főleg, ahol adott a
telefonvonal, egyszeri 20 e Ft-os befektetéssel kiépíthető egy egyszerűsített vagyonvédelmi és
személyvédelmi rendszer. Azt gondolja, megbeszélhetik mi lehet a műszaki tartalma egy adott
szolgáltatásnak, amit a polgárőrség nyújthatna, az igényeket lenne érdemes felmérni. Amikor
volt az Internetes „finomkodás” beírt egy lehetőséget, egy érdeklődő nem volt. Azért mondja,
ha bármit elindítanak, az igényeket előzetesen kell felmérni.

Szabó Tibor képviselő: Nagyon sok épület van, amire riasztó van felszerelve, de őrzés-
védéssel csak az foglalkozhat, aki hivatásos, tanfolyamot elvégzett személyeket alkalmaz. A
polgárőrségnek nincs jogosítványa, a másik az, hogy az őrző-védő cégek kötnek egy olyan
forma biztosítást, ami a betörésből okozott kárnak egy részét fedezi. Ezt nem lehet átvállalni,
azért csináltatott riasztót a tulajdonos, azért kötött szerződést a céggel, hogy a kára
megtérüljön, ezt ők nem tudják felvállalni.
A támogatásból kitűnt, hogy a tulajdonosoknak az is sokat jelent, hogy járőröznek, biztos jobb
lenne, ha sűrűbben látnák őket napközben is, de a tagok nagy része csak délután ér rá, a
nyugdíjasok tudnak napközben járőrözni. Nagyon jó lenne a fiatalokat beszervezni, de őket
nem érdekli.

Balassa Balázs polgármester: Azért mondta, ha valamilyen formában hivatalos bevétele
származna, akkor azok az emberek, akikre számíthatnának, munkaidő után nem maszekolni
mennének, mert ez fizetés kiegészítést jelente, és talán többen elmennének járőrözni. Egyre
nehezebben élnek meg az emberek, tudomásul kell venni, hogy emiatt egyre kevesebb olyan
tevékenységet fognak vállalni, amiből nincs bevételük. Egy idő után a polgárőrség, ez a
rendszer el fog oda jutni, nem csak Szigligeten, hogy ellenszolgáltatás nélkül nem áldozzák
fel szabadidejüket az emberek. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs javasolja, hogy a
Polgárőrség 2008. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi

5/2009.(I. 29.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Polgárőrség 2008. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy második napirendi pontként a Könyvtár
működéséről szóló tájékoztatót tárgyalja a testület.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.



2./ Tájékoztató a könyvtár működéséről

Balassa Balázs polgármester: A könyvtár működéséről szóló előterjesztést képviselő társai
megkapták. Kéri képviselő társait, kérdéseiket, észrevételeiket a napirendi ponttal
kapcsolatban tegyék meg.

Ódor Zoltán képviselő: Mozgókönyvtári ellátás mit takar, milyen szolgáltatást?

Póka Ibolya könyvtáros: Az 1.150 e Ft könyveket, berendezési tárgyakat tartalmaz. A
mozgókönyvtári ellátás egy elég hosszadalmas folyamat, Hegymagas 1 éve már belépett, és
még semmi nincs. Nem tudják a szerződésben mi szerepel, a városi könyvtárral kell
szerződést kötni. Mivel ez egy szolgáltatás lenne, nem tudják mennyit kap a község, mennyi
marad a szolgáltatónál. Előzetes tájékozódás alapján ebből a pénzből lehet könyveket és
berendezési tárgyakat is vásárolni.

Balassa Balázs polgármester: A mozgókönyvtári szolgáltatás is egy Kistérségi Társulás
keretén belül működtetett rendszer, a pénzeket ide osztják, próbálják ez alapján érdekeltté
tenni az önkormányzatokat. Azt nem tudja, kinek jó, hogy megszüntessék az önkormányzatok
állandó könyvtáraikat, alárendelt szerepe, függő viszonya lesz a kistérségnek.

Póka Ibolya könyvtáros: Mozgókönyvtárhoz történő csatlakozás esetén is megmarad a
könyvtáros.

Balassa Balázs polgármester: A könyvtáros megmarad, de a könyvtár önállósága
megszűnik, teljesen alárendelt szerepe lesz a kistérségnek, mert a kistérségnek lesz az egyik
intézménye.

Póka Ibolya könyvtáros: A szakfelügyelő neki azt mondta, hogy nem kell félteni a státuszt,
és jelentősen magasabb összeget lehet fordítani a könyvtári állományra. Meg kellene tudni,
hogy mi az a reális összeg, amit a könyvtár megkaphat.

Balassa Balázs polgármester: A mozgókönyvtári ellátás még nem úgy működik, ahogy
működnie kellene. Bárki, bármit mond, a mozgókönyvtári csatlakozással a könyvtár az
önállóságát elveszti, a kistérségnek lesz valamilyen tagintézménye, alárendeltje. Ő ezért a
másfél millió forintért sem szívesen venne ebben részt. Nem csak azzal jár, hogy adnak pénzt,
és könyveket adnak, hanem valamilyen mértékben az ő könyvkészletük is bekerül a
„nagykalapba”, ami mozgatva lesz más községekbe is. Kecsegtető a 1.5 millió forint, de
ismerve a könyvkészletet inkább az lenne a javaslata, hogy a költségvetésbe egy nagyobb
összeget különítsenek el könyvvásárlásra, illetve szükséges a számítógépes háttér
megteremtése, hogy a könyvek megfelelő nyilvántartása megtörténjen.

Póka Ibolya könyvtáros: Amit ő használ számítógépet, 7 éves, szüksége lenne egy korszerű
gépre, és programra, ami lehetővé tenné a könyvtári munkafolyamat gépesítését,
katalogizálást, keresést, kölcsönzést stb.

Balassa Balázs polgármester: A beszámolóban szerepel, hogy a könyvtári állomány 60 %-a
elavult, ez mit jelent?



Póka Ibolya könyvtáros: Azt jelenti, hogy a leltározást el kell végezni, mert amikor ő átvette
darabszámra vette át, ami a katalógusban szerepel, ténylegesen nincs meg, továbbá nagyon
rossz állapotú könyvek vannak, máladnak, szétesnek.

Békefi Péter alpolgármester: Azt valóban jó lenne tudni, hogy mivel rendelkeznek. Szép cél,
hogy az általános iskolások, a közép- és felsőoktatási intézményben tanulók igényeiket ki
tudják elégíteni, ez a normális dolog. Ahhoz, hogy biztosítani tudják az Internetezés
lehetőségét, működőképes eszközöket kell biztosítani.

Póka Ibolya könyvtáros: Van verseny a településen, a kávézóban is lehet már Internetezni,
fogyasztás mellett.

Békefi Péter alpolgármester: Azt nagyon jó dolognak tartja, hogy van ilyen szolgáltatás a
településen. Ha vesznek 2-3 gépet a könyvtárba, nem tudja milyen munkaidő beosztásba van a
könyvtárosnak, hogy van ott nyáron, hogy érné meg.

Póka Ibolya könyvtáros: Úgy gondolta, hogy amit ő használ, arra kellene egy olyan gép,
amin van DVD író, arra is igény van, természetesen az fizetős lenne, és ráfér a könyvtári
program, amit szintén ő használna. Arra is gondolt, hogy nyári időszakban az iskolából
lehetne átvinni két gépet, de az iskola ennek valószínűleg nem örülne.

Balassa Balázs polgármester: Az Internet lehetősége nem azért jött létre, hogy bevételt
termeljen. Ő személy szerint örül annak, hogy több helyen van, vagy lesz a településen olyan
szolgáltatás, ahol Internet használat biztosított, az igényeket ki tudják elégíteni a nyaralók
között. A fejlesztések anyagi hátterének biztosítására a költségvetés tárgyalásánál
visszatérnek, valamilyen mértékű összeget az előzetes költségvetés már tartalmaz.
Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban nincs több kérdés, javasolja, hogy a könyvtár
működéséről szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

6/2009.(I. 29.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a könyvtár működéséről szóló
tájékoztatót elfogadta.

3./ 2009. évi kulturális programok előkészítése

Balassa Balázs polgármester: A turizmusért dolgozók, illetve több civilszervezet részéről
komoly érdeklődős nyilvánult meg a vár iránt. Nem tudja, hogy ez korábban is így volt-e,
mert ezek az igények az önkormányzathoz nem jutottak el. Kioszt egy programtervet, ami
kiegészül azzal a programtervvel, amit a képviselő-testület elfogadott, azokkal a tervekkel,
melyet a képviselő-testület megrendelt. Komoly munkák indultak el, hogy április 12-re
elkészüljön a színpad, nézőtér, egyenes részek, ahova egy-egy alkalomra feltelepülő
borászoknak, kézműveseknek helyet tudnak biztosítani, és ezáltal megteremtődik annak a
lehetősége, hogy kulturált és a településnek bevételt hozó rendezvényeket valósíthassanak



meg. Az éves programnaptárt úgy állították, össze, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy
komoly bevétel legyen. Úgy gondolja a vár az a színtér, ahol bevételt lehet generálni, mert
máshol nehéz és körülményes, ez az oka annak, hogy sok várprogram van, illetve az, hogy a
várprogramokat igénylik az ide látogató vendégek.
(Programnaptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Április 11-12-én indulna a program „Várkapunyitóval”, Május 1-én Majális, Május 9-17-ig
„Balaton7” elnevezésű program. Megkeresték a Magyar Turizmus Zrt-től, hogy májusban a
Balaton mellett szerveznek egy rendezvényt, ami 7 napig tartana, és 7 kiemelt helyen kerülne
megrendezésre. Siófok, Balatonlelle, Balatonfüred, Keszthely mellett megkeresték Szigligetet
is, a vár lenne a helyszín. Ennek egyetlen szépséghibája van, országos propagandát tudnak
adni, de pénzt nem, viszont elvárásaik vannak. Elvárásuk, hogy ez alatt az időszak alatt
legyen idegenvezető, és legalább három este várjáték. Azzal nincs problémájuk, hogy a
rendezvények belépősek lennének, de kedvezményt kellene a várbelépőnél biztosítani, illetve
a rendezvény díjazásánál is. Ez még nem konkrét, további tárgyalás szükséges. Ezzel azt
szeretnék bizonyítani, hogy a Balatonon tavasszal is van élet, érdemes idejönni.
Május 30-31-én lesznek „Bornapok Szigliget várában” című rendezvény, valamint május 30-
tól június 1-ig kerülne megrendezésre a Magyar Grillbajnokság a Pupos pince környékén.
Megkeresték a szervezők, három napos rendezvény lenne. A rendezvény országos szintű,
naponta 2-3 ezer látogatóval kell számolni. Erre a későbbiekben még visszatér.
Június, júliusi programok a testület előtt ismertek, ott nincs változás. A Megyei
Önkormányzat megkereste, hogy öt Balaton-felvidéki várban szeretnének programokat az
ezeréves megye tiszteletére, ehhez biztosítanak 1 millió forintot. Szigligeten augusztus 1-én
lesz a program „Várról várra az ezeréves megyében” című programmal. A további programok
a testület előtt ismertek.
Ennyi turisztikai program az elmúlt években nem volt, szeretnék, ha ezek a programok
színvonalasak lennének. Azért tudják ezeket megvalósítani, mert az önkormányzat működteti
a várat, és a várbevételből a programokat finanszírozni tudják. Azt hangsúlyozza, hogy a
költségek tekintetében a kiadás-bevétel között a várnál nagyon óvatos számítások alapján 600
e Ft negatívum van. A Nyári Napok költsége a költségvetésbe az előző évekhez hasonlóan
betervezésre kerül.
Tény, hogy rengeteg plusz energiát áldoznak arra, hogy több tízezer ember idejöjjön
Szigligetre, valószínű, sőt tény, hogy nem az önkormányzatnak származik ebből haszna.
Lesznek olyan programok, ahol megtelnek a vendéglátó egységek, a szállásadóknál telt ház
lesz, reméli, hogy honorálni fogják az idegenforgalmi adó befizetésével.
A Nyári Napok programjairól Ódor Zoltán képviselő társa tud részletes tájékoztatást adni.

Ódor Zoltán képviselő: A Nyári Napok augusztus 6-9 között kerül megrendezésre.
Augusztus 6-án a Szentesi táborban lévő Musical Varázsszínpad adna műsort. Próbálnak
fiataloknak, középkorosztálynak műsort összeállítani. Ha van olyan igény, ami a műsorokban
szerepel, szívesen előadják, ha nem ismerik, meg tudják tanulni. Két részben lenne a műsor,
az említett lenne az egyik, a másik egy 45 perces operett.
Augusztus 7-én Szekeres Adrienn estje lenne. Két lehetőség lenne, felvétel, vagy élő előadás.
Szerencsés helyzetbe vannak, ebben az időszakban tartózkodik Szigligeten, felvételes előadás
40 perc 240 – 250 e Ft, az élő előadás 1 órás 500 e Ft + Áfa, de az ő útiköltségét nem kell
kifizetni, csak a zenekarét, ami 130 Ft/km+Áfa. 380 km-t számolnak.

Szőke István képviselő: Élő előadás színvonalasabb, belépőssé kell tenni.

Ódor Zoltán képviselő: A várban tudják belépőssé tenni, nincs olyan hely, ahol meg tudják
szervezni. Az elmúlt évben is felmerült, hogy egyes rendezvényeket tegyenek belépőssé,



helyszínként felmerült a strand. A strandon csak abban az esetben tudják ezt megvalósítani, ha
pénztár záráskor becsukják a strandot, és csak az mehet be, aki megvásárolja az előadásra a
jegyet.

Balassa Sándor képviselő. Az alkotóház kertjében tartanak meg az előadást, lehetne belépőt
szedni.

Balassa Balázs polgármester: Nincs pénz az alkotóháznál, vannak üres szobák, de ennek
ellenére nem engedik a művészek, hogy kiadják idegeneknek.

Ódor Zoltán képviselő: Az előadásoknál esőnapokat is mindenképp rögzíteni kell, a későbbi
viták elkerülése végett.
Gyerekekkel kapcsolatban, idén nem lesz külön műsor, arra gondoltak, felkérik a SZINE-t,
hogy ők szervezzenek gyerekprogramokat a strandon.
Vasárnapra fél komoly zenei koncertet javasolnának a templomba, vagy a kézműves udvarba,
ha a költségvetés engedi. Ő élő koncert mellett voksolna. A koncert időpontjának a délelőtti
időpontot javasolja, mert vasárnap este már nagyrészt elutazik az a csoport, aki hétvégére
lejön a településre.

Balassa Balázs polgármester: A komolyzenei program egy kisebb réteget szólít meg, akit ez
megszólít, nem az a fiatal korosztály, aki megy vissza dolgozni. Akit megcéloz, az itt pihen,
az egész nyarat itt tölti. Véleménye szerint vasárnap estére kellene megszervezni a
komolyzenei koncertet.
A gyerekekkel kapcsolatban fel kellene kérni a SZINE mellett a Játszóház szervezőit is, hogy
közösen tartsanak programokat.
A Magyar Grillbajnoksággal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a szervezők mit
szeretnének a testülettől kérni. A gazdabolttól az orvosi rendelő közötti területet,
szemétszállítás gyűjtését, elszállítását, Eötvös utca lezárását, 5 db mobil WC-t, játszótérre 1-2
reflektor felhelyezését, őrzését. A kért területre csak a szervezők engedélyével engedhető be
árus, illetve a várban lévő Bornapok alatt grill ételek ne legyenek. Kérnek még továbbá 3x 50
ampert, ami véleménye szerint a legnehezebben teljesíthető, ez a legnagyobb költség.

Szabó Tibor képviselő. Szőllősi urat nem lehetne megkeresni, hogy ebben nem tudna-e
segíteni?

Balassa Balázs polgármester: Az a nagy probléma, hogy megszűnt az ideiglenes
lecsatlakozás. Egyelőre nem tudja, hogyan fogják ezt megoldani. A másik nagy kérésük,
kellene raktár és iroda. A mozi helyiségben a SZINE helyiségét ki tudnák üresíteni, az,
megoldható lenne.
Testületi határozatot várnak a szervezők, mert ez olyan nagy rendezvény, hogy csak abban az
esetben kezdik el a szervezést, ha a testület támogatja őket.

Szőke István képviselő: Ő volt már ilyen rendezvényen, rengeteg embert megmozgat,
komolyan fel kell készülniük a parkolás tekintetében is.

Balassa Balázs polgármester: Május végi programokhoz mindenképp kérniük kell a
rendőrség segítségét is. A buszoknak parkolót kell kialakítani a Ciframajornál. Úgy gondolja,
felhozzák a vendégeket, utána vissza kell menniük parkolni, mert ha az itteni parkolóba beáll
két busz, katasztrófa lesz a parkolás.



Javasolja, hogy a Magyar Grillszövetség szervezésében megrendezésre kerülő 2009. évi
Magyar Grillbajnokság Szigliget községben történő megrendezését támogassák és a
Szövetség által kért feltételeket, biztosítsák.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

7/2009.(I. 29.) kt. sz.
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A képviselő-testület a Magyar Grillszövetség
(Felsőtárkány, Ifjúság u. 1.) szervezésében
megrendezésre kerülő 2009. évi Magyar Grillbajnokság
Szigliget községben történő megrendezését támogatja és
a Szövetség által kért feltételeket, biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről a Magyar Grillszövetséget tájékoztassa.
Határidő: 2009. február 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a 2009. évi kulturális Programnaptárt a
képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület a 2009. évi kulturális
Programnaptárt elfogadta.

Vegyes ügyek

Balassa Balázs polgármester: Többször megfogalmazódott a képviselő-testületben a strandi
beléptető rendszer. Kért árajánlatot, melyet ismertet a testülettel. A rendszer kiépítése 5 millió
forint + Áfa. Mindkét pénztárhoz kérte az ajánlatot, mert azt nem tehetik meg, amikor hosszú
sorok állnak, hogy csak az egyik pénztárt nyitják ki. Az elektronika 1.700 e Ft + Áfa, a
forgókapuk, mozgáskorlátozottak részére bejáró, terelő korlátok, kiléptető kapuk 3.330 e Ft +
Áfa.

ifj. Baráth Sándor képviselő: Két év alatt megtérülne a beruházás.

Balassa Balázs polgármester: A beruházásnak a megtérülése legalább két év, tájékoztatás
céljából ismertette a testülettel, amennyiben úgy gondolják, hogy érdemes vele foglalkozni,
úgy más cégtől is kér árajánlatot.

Egyesületek, alapítványok támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a
Veszprém Megyei Mentőszervet „04 alapítvány” nyújtott be támogatási kérelmet. (Ismerteti a



kérelmeket.) A Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az elmúlt években nem támogatták.
Javasolja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapolcai Polgári Védelmi Iroda
működéséhez 20 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapolcai Polgári
Védelmi Iroda működéséhez 20.000 Ft támogatást
biztosít 2009. évi költségvetésében.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről a kirendeltség-vezetőt tájékoztassa, a
támogatás összegét a 2009. évi költségvetésbe építse be.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04
Alapítvány” részére a képviselő-testület 20.000 Ft támogatást biztosítson.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

10/2009.(I. 29.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Veszprém Megyei Mentőszervet
„04 Alapítvány” részére 20.000 Ft támogatást biztosít
2009. évi költségvetésében.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről az alapítvány kuratóriumát tájékoztassa, a
támogatás összegét a 2009. évi költségvetésbe építse be.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balatoni Futár című havi lap támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: Balatoni Futár szerkesztősége kereste meg az
önkormányzatot, hogy a havi lap megjelenéséhez anyagi lehetőségeikhez mérten biztosítsanak
támogatást. (Ismerteti a kérelmet.)
Az újság havonta megjelenik, ingyenesen kapja az önkormányzat. Javasolja, hogy a Balatoni
Futár című újság megjelenéséhez 20.000 Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület a Balatoni Futár megjelenéséhez
20.000 Ft támogatást biztosít, 2009. évi
költségvetésében.
Megbízza a polgármestert, hogy a Balatoni Futár
Szerkesztőségét a képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa, a támogatás összegét a 2009. évi
költségvetésbe építse be.
Határidő. 2009. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Dörner Róbert kérelme íjászati tevékenység folytatására

Balassa Balázs polgármester: 2008. évben az íjászati tevékenységet MOZSÉ Kft részére
biztosította a testület. Az idei évben újra szeretnék ezt a tevékenységet folytatni a várban. Erre
a tevékenységre helyi vállalkozó is benyújtotta kérelmét Dörner Róbert személyében. Mivel a
testület álláspontja az volt, ha jogszabályi feltételeknek megfelelnek, az önkormányzat
végezze ezt a szolgáltatást. Megvizsgálták a lehetőségét, komoly szabályozások, előírások
vannak, a személyi feltételeket az önkormányzat nem tudná biztosítani, ezért azt támogatná,
hogy vállalkozónak adják ezt a lehetőséget. Azt tudja támogatni, az előző évekhez hasonlóan,
hogy helyi vállalkozó kapjon lehetőséget. (Ismerteti Dörner Róbert kérelmét.)

Balassa Sándor képviselő: Éves nyitva tartásra gondolt?

Dörner Róbert. Igen, az igényekhez igazodva, akár március 1-től indulhatnak. Az íjászat
mellett bemutatná a fegyverkovácsolást, ékszerkészítést is.

Balassa Balázs polgármester: Még nem döntöttek a vár nyitásáról, de az az elvárása, mivel
ez egy szolgáltatás, hogy rendszeres legyen, ne a tavalyi legyen az alap. Úgy gondolja, ha
valaki lehetőséget kapott, az legyen ott a vár nyitva tartási ideje alatt.

Balassa Sándor képviselő: Hol lenne a helye?

Balassa Balázs polgármester: Ahol az elmúlt évben volt, építmény elhelyezése előtt Paál
úrral előzetesen egyeztetni kell.

Dörner Róbert: Amennyiben a testület támogatja, színvonalas szolgáltatást kíván nyújtani.
Nem szalmabálákat helyezne el, igényesebb vesszőfogó hálókat helyezne ki.

Balassa Balázs polgármester: A szerződést olyan feltételekkel kell megkötni, hogy a
tevékenységért az önkormányzat semminemű felelősséget nem vállal, a felelősség a
vállalkozót terheli. Javasolja, hogy Dörner Róbert részére a várban íjászat, fegyverkovácsolás,
ékszerkészítés bemutatása és árusítás céljára területet biztosítsanak. A terület bérleti díját 300
e Ft összegben állapítsák meg.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület Dörner Róbert Szigliget, Ciframajor
2. szám alatti vállalkozó részére 2009. március 1-től –
december 31-ig terjedő időszakra a várban területet
biztosít íjászat, fegyverkovácsolás, ékszerkészítés
bemutatása és árusítás céljára. A terület bérleti díját
300.000 Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: 2009. március 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szabó Tibor képviselő: Hogy viszonyult a Tervtanács a rendezési terv felülvizsgálatához?

Balassa Balázs polgármester: Az ónos eső miatt egy héttel később került megtartásra az
egyeztetés. Laposa urat műtötték, így nem tudott jelen lenni a tárgyaláson. A Balatoni
főépítész véleménye szerint az anyag jó, összességében elfogadható. Egy gondja volt, úgy
fogalmazta meg, nem biztos, hogy az önkormányzatnak kellene a befektetők igénye szerint
készíteni a koncepciót. Erre ő elmondta, hogy ez igaz azokra a településekre, ahol több hektár
terület van az önkormányzatok tulajdonába, de Szigligetnek nincs több hektárja, kénytelenek
megteremteni a lehetőséget a vállalkozók részére, hogy saját területükön fejlesztéseket,
beruházásokat csináljanak, ha az megegyezik a testület elképzeléseivel.
Vannak olyan részek a rendezési tervben, amit nem lehet keresztül vinni, de összességében
támogathatónak tartották a Tervtanács tagjai. A tagoknak tetszett, hogy az Ófaluban föld alá
lehet építeni, a Soponyai zöldterület csere nem megy, ezt a Balaton törvény nem engedi, a
Kossuth utcai alsó telek egyoldalú beépítését sem engedélyezi a törvény, de Laposa úr még
megpróbálja, hátha talál valamilyen lehetőséget. A strandi stégépítés sem valósulhat meg, a
nádas védelme miatt.
Selyem Anikó kért a szakhatóságokkal, természetvédelemmel, vízüggyel,
műemlékvédelemmel egy előzetes egyeztetést. Összességében pozitív volt a hozzáállás.

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

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő


