
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. március 12-én 17.30 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
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző

Lakosság részéről: 3 fő

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

Az ülést megnyitotta.



Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Tájékoztató a Vár 2009. évi turisztikai és fejlesztési terveiről

2./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről

3./ 2009. évi közművelődési programterv elfogadása

4./ Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
      kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről, társulási megállapodás 
      kiegészítéséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

5./ Vegyes ügyek

1./ Tájékoztató a Vár 2009. évi turisztikai és fejlesztési terveiről

Balassa  Balázs  polgármester:  A  Vár  2009.  évi  turisztikai  és  fejlesztési  terveiről  szóló 
előterjesztést  képviselő  társai  kézhez  kapták.  Az  eddig  elkészült  munkákról  egy  rövid 
prezentációt készített, melyet bemutat a képviselőknek. A vár turisztikai és fejlesztési terve 
szorosan  kapcsolódik  a  kulturális  programtervhez,  melyet  az  előterjesztés  nem tartalmaz, 
viszont képviselő társai a januári ülésen már tájékoztatást kaptak, a kulturális programnaptár 
elfogadásra került. Kéri, hogy kérdéseiket, javaslataikat képviselő társai tegyék meg.
Kérdés,  hozzászólás  nem lévén,  javasolja,  hogy  a  vár  2009.  évi  turisztikai  és  fejlesztési 
terveiről készült előterjesztést a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

25/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  a  Vár  2009.  évi  turisztikai  és 
fejlesztési terveiről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről

Balassa Balázs polgármester: Komoly fejlesztés az elmúlt évekhez képest nincs, a strandon 
füvesítést  szeretnék  folytatni,  illetve  készül  a  homokfoci  pálya,  melyet  pályázati  pénzből 
valósítanak meg. Az elszámolás határideje április 30. A gyerekpancsoló melletti területet fel 
kell tölteni, szintén füvesíteni kell. Sok a településen a sérült, hiányzó utcanév-tábla, melyet 
pótolni kell.  A Szabadság utcában folyik a vízhálózat cseréje, a tömörítés után elkészül az 
aszfaltozása.
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Szabó  Tibor  képviselő: A  Szabadság  utcában  is  lesz  felmart  aszfalt,  mert  a  strandtól  a 
kikötőig a főút széle lerepedezett, javításra szorulna.

Balassa  Balázs  polgármester: Annyi  felmart  aszfalt  nem lesz,  hogy  azt  ők  meg  tudják 
javíttatni. A Hóvirág utcában felmart aszfaltból elkezdték a Liget utca építését, a fele lett kész, 
ebből az aszfaltból szeretnék befejezni, valamint korábban említette képviselő társa a rossz 
állapotba lévő buszmegállókat. A kikötőnél és a Csonka-toronynál lévő buszvárók kátyúzása 
ebből az aszfaltból fog megtörténni.

Balassa Sándor képviselő: A strandtól a Nádüzemig a sétány mellett vannak olyan kövek, 
útjelző maradványok, amit ki kell szedetni, illetve a nyárfák nyesedéke is ott maradt, azt is ki 
kell szedetni, kiegyenlíteni a területet. Stabilabbá kell tenni parkolás céljára.

Balassa Balázs polgármester: A tavaszi virágosítást, fűnyírást el kell végezni, ezek szintén 
olyan feladatok, melyekre odafigyelnek. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolja, 
hogy  a  település  idegenforgalmi  szezonra  történő  felkészítéséről  szóló  tájékoztatót  a 
képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

26/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a település idegenforgalmi szezonra 
történő felkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Balassa Balázs polgármester:  Javasolja, hogy a harmadik napirendi pont tárgyalása előtt, 
Mezeyné  Verő  Katalin  bérleti  kérelmét  tárgyalja  a  képviselő-testület,  kérelmező 
kisgyermekére való tekintettel.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Mezeyné Verő Katalin bérleti ügye

Balassa Balázs polgármester:  Minden képviselő megkapta Mezeyné Verő Katalin  bérleti 
díjjal  kapcsolatos  levelét.  A levélben  sérelmezi,  hogy,  amikor  a  képviselő-testület  döntött 
arról, hogy hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás gázfűtésének kiépítéséhez, 
erre vonatkozóan nem kapott értesítést  a bérlő, és ha kapott volna, akkor másképp döntött 
volna  a  bérleti  szerződésre  vonatkozóan.  Úgy  gondolja,  hogy  ezt  nagyon  le  lehet 
egyszerűsíteni, ha felolvassa azt a jegyzőkönyvet, ami 2006. december 08-án készült. Ezen a 
testületi  ülésen  jelen  volt  ifj.  Mezey  Artúr  férj.  Az  anyagra  rá  van  írva,  hogy  szóbeli 
tájékoztatás, ami megtörtént a testületi határozat után. Ugyan nem a bérlővel beszélt, hanem a 
férjjel, aki szintén ott lakik, és jelezte a testület döntését, azt is jelezte, hogy mivel ott volt a 
testületi ülésen levelet nem kap, ezért nem küldött levelet. Sajnálja, hogy ez családon belül 
nem  lett  megbeszélve.  (Felolvassa  a  2006.  december  08-án  készült  jegyzőkönyv  ide 
vonatkozó részét.)
A bérlő részéről egyértelműen megfogalmazódott,  legalábbis részére egyértelmű volt, hogy 
amennyiben  a  bérleti  szerződés  lejártáig  nem tudják lelakni,  akkor  nem tartanak igényt  a 
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pluszköltségre.  Ennek  megfelelően  a  képviselő-testület  döntött  az  új  bérleti  szerződésről, 
amiben  szóba  sem került,  hogy  esetleg  a  fennmaradó  összeg,  ha  maradt  fenn,  mert  erre 
számítások nem készültek, mert  a bérleti  szerződés lejárt,  ezzel a jog is lejárt,  tehát fel se 
merült, hogy egy másik bérleti szerződésnél ez tovább menjen, ezért ez nem is volt kérdés. 
Ettől függetlenül, mivel a képviselő-testület kapott egy ilyen jellegű igényt, szeretné feltenni a 
képviselő-testületnek a kérdést, hogy kívánja-e a megkötött bérleti szerződést úgy módosítani, 
hogy a fennálló hátralékot a beruházási összeget, szeretné a bérleti díjból elengedni.

Balassa  Sándor  képviselő. Amikor  az  igénybejelentés  történt  a  bérleti  szerződés 
meghosszabbítására fel sem merült a beruházás, szó sem volt róla.

Balassa  Balázs  polgármester:  Nem,  kérelemként  nem  is  jelentkezett.  Továbbiakban 
szeretnék  úgy  a  bérleti  szerződést,  hogy  a  fennmaradó  összegig  a  bérleti  díj  fizetésétől 
tekintsen el a képviselő-testület.

ijf. Mezey Artúr kér szót.

Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót.

ifj. Mezey Artúr: Emlékszik a nyilatkozatára, Szabó Tibor képviselő tett fel egy kérdést, mi 
van akkor, ha nem hosszabbítják meg a bérleti szerződést, mert nem ők lesznek a bérlők. Erre 
vonatkozóan tette, ezt a kijelentést, nem arra vonatkozóan, ha esetleg folytatólagosan sikerül 
bérelni,  akkor  lemondanak  erről  az  összegről,  ami  számításai  szerint  175  e  Ft  jelen 
pillanatban.

Balassa Balázs polgármester: A bérlő a szerződést aláírta, úgy, hogy ez a szerződésben nem 
szerepelt,  hogy a képviselő-testület  eltekint a bérleti  díj  fizetésétől,  mondván, hogy ezáltal 
lelakható  a  beruházás,  tehát  úgy gondolja,  mivel  a  bérleti  szerződés  alá  lett  írva,  el  lett 
fogadva.

Ifj. Mezey Artúr: Hadd kérdezze meg polgármester úr álláspontját, hogy mi a szándéka az 
önkormányzatnak,  véleménye  arról,  hogy  a  beruházást  jóhiszeműen  elvégeztették,  az 
ingatlanértéke  ugye  ezzel  növekszik,  erre  hivatkozva  emelte  meg  több  mint  100 %-al  az 
előzőhöz képest az önkormányzat a bérleti díjat a következő szerződésben, és hát ez mégis 
csak egy meglehetősen nagy összeg.  Egy család itt  Szigligeten,  nagyon jó,  hogy van egy 
lehetőségük, hogy itt  élhetnek, de hát érzékenyen érintené őket természetesen az, ha ez az 
összeg  itt  maradna  az  önkormányzatnál.  Tehát  erre  vonatkozóan,  terjesztették  be  ezt  a 
kérvényt, hogy teremtse meg a képviselő-testület a lehetőséget, hogy a fennmaradó hányadot 
bérleti előlegként lelakhassák, vagy ha erre nem lát lehetőséget a képviselő-testület, akkor a 
fennmaradó értéket térítse meg a bérlőnek.

Balassa  Balázs  polgármester:  Természetesen  amit  mondott,  az  véleménye  szerint  nem 
helytálló,  véleménye szerint  nem is ez a kérdés.  Itt  az a kérdés, hogy a képviselő-testület 
kívánja-e  úgy  módosítani  a  bérleti  szerződést,  hogy  a  beruházásból  fennmaradó  hányad, 
összeg, a bérleti díjból arányosan leírható, lelakható, csökkenthető legyen.

Ódor  Zoltán  képviselő:  A  döntésnél  nem volt  jelen.  Ugyanazokkal  a  feltételekkel  nem 
bérelheti a bérlő, van-e különbség, ha idegen, vagy jogfolytonos a szerződés.
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Lutár Mária körjegyző: Jogfolytonosság nincsen, lejárt a bérleti szerződés, új szerződés jött 
létre.

Balassa Sándor képviselő. Új szerződés jött létre, ami aláírásra került a bérlő részéről.

Mezeyné Verő  Katalin:  A szerződés  aláírásakor  2  hét  volt  vissza  a  szülésig,  ezzel  nem 
kellene takarózni, de olyan hírek is röppentek fel, hogy ők már nem laknak ott albérletben, 
már más kapta meg, elköltöztek. A szülés előtti utolsó hetekben elég labilis idegállapotban 
volt, örült, hogy lesz hova hazahozni a gyermeket. Megmondja őszintén, lehet, hogy ezt akkor 
át  kellett  volna  gondolni  jobban,  hogy mit  ír  alá.  Abban  a  helyzetben  nem gondolta  át, 
elfogadta a szerződést, ő írta alá, mert így biztosított lett, hova hozza haza gyermekét. Férje 
tartós munkanélküli, ő Gyesen van….

Szőke István képviselő. Hány évre lett hosszabbítva a szerződés?

Balassa Balázs polgármester: 1 évre kötötték a bérleti szerződést. Egyértelmesítsék, hogy itt 
szerződés  módosításról  van  szó,  szerződés  módosítási  kérelemről,  és  nem arról,  hogy  az 
önkormányzat  milyen mulasztást végzett,  ezt a kettőt egyértelművé kellene tenni a testület 
előtt is. Neki az a kérdése, hogy a képviselő-testület kívánja-e méltányolni azt, amit Katalin 
elmondott,  a férj  munkanélküli,  ő gyesen van és beruháztak,  a beruházást  szeretnék,  ha a 
képviselő-testület  támogatná  azzal,  mint  fiatal  házasokat,  hogy  csökkenti  a  bérleti  díj 
mértékét, illetve a beruházást lelakhatják, ennyi.

Szőke István képviselő: Mennyi a bérleti díj összege?

Mezeyné Verő Katalin: 21.900 Ft.

Szőke István képviselő: És a megemelttel?

Mezeyné Verő Katalin: Igen.

Szabó Tibor képviselő:  Lehet,  hogy megismétli,  amit  a polgármester  úr  mondott.  Akkor 
gyakorlatilag nem merült fel ilyen felvetés, hogy az önkormányzat, vagy a képviselő-testület 
mulasztott. Itt egy egyszerű félreértésről lehetett szó, hogy a meghosszabbításnál..

Balassa Balázs polgármester: Nem, az új szerződésnél.

Szabó Tibor képviselő. Bocsánat, az új szerződésnél, nem voltak elég körültekintőek, hogy 
bele  lett  volna  foglalva.  Gyakorlatilag  most  másról  nincs  szó,  kérésről  van  szó,  ezt 
elismervén, nem személyeskedésről, vagy haragról, egyszerű kérésről van szó. Részéről, azt 
mondja, hogy 175 e Ft, 8 hónap..

Balassa  Sándor  képviselő. A  bérlő  számítása  szerint  175  e  Ft,  nem készült  más  külsős 
számítás..

Szabó Tibor képviselő. Erről a beruházásról az önkormányzatnak hivatalos..

Balassa  Balázs  polgármester:  Kaptak  terveket,  illetve  költségvetést,  a  bérlő  által  aláírt 
anyagot kaptak. Megkapták erre vonatkozóan a költségszámításokat.
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Szabó Tibor képviselő. Akkor gyakorlatilag a maradék 175 e Ft, fedi a valóságot

Lutár Mária körjegyző: Konkrétan nem számolták még ki…

Mezeyné Verő Katalin: Azt jelenti, hogy májusban kell elkezdeniük a fizetést, ott a töredék 
hónap, és júniustól folytatólagosan, akkor telik le.

Szabó Tibor képviselő. Befejezze, azt javasolja, ha valamilyen módon, - tudja, hogy nem 
készültünk  erre  a  költségvetéskor  –  van  arra  megoldás,  ha nem is  a  teljes  összegben,  de 
méltányosságból, mert tényleg munkanélküli a férj, a feleség gyesen van, attól függ mennyire 
fog hiányozni ez az összeg.

Balassa  Balázs  polgármester: Természetesen  minden  fillér  hiányozhat,  de  minden  fillér 
pótolható.  Lenne egy javaslata,  itt  készült  egy számítás,  úgy gondolja,  javasolja,  hogy az 
eddigi időszaktól tekintsenek el. Illetve, ha jól tudja, mivel vitatták, nem is fizetettek eddig 
bérleti díjat, vagy hogyan gondolták….

Mezeyné Verő Katalin. Nem fizettek.

Balassa Balázs  polgármester:  Akkor  e  hónaptól,  az  eddigiektől  eltekintenek,  e  hónaptól 
teljes összeget fizessenek, ha a testület elfogadja..

Balassa Sándor képviselő. Úgy gondolja, kérni csak akkor lehet, ha a bérleti díjat befizetem, 
utána kérem, visszakapom, hogy nem fizetek, ez így nem helyénvaló. A másik dolog, hogy 
ilyen feltételek között, mások a feltételek, mások a szituációk. Akkor ismerve, lehet, hogy 
másként döntenek, utólagos módosítást nem javasol.

Balassa  Balázs  polgármester:  Hangsúlyozza,  a  szerződés  megkötése  jogszerű  volt. 
Képviselő-testületnek nem volt kötelessége, az életben lévő szerződések, illetve megállapodás 
alapján, hogy a következő 2008. októberében kötött szerződésnél figyelembe vegye azt a száz 
egy néhány forint összeget, ne is vitassuk. Hangsúlyozza a testületnek, hogy egy kérelem jött, 
bérleti  díj  mérséklésre  vonatkozóan,  vagy,  pedig  azt  mondják,  hogy  ezt  a  21.900  Ft-ot 
csökkentik, és akkor nem foglalkoznak azzal, hogy milyen beruházás volt, hogyan, miképp, 
megállapítanak egy összeget, kiszámolják, hogy erre az időszakra mennyit  jelent, és ennek 
megfelelően leosztják hónapokra. Ezt a két dolgot tudja elképzelni.
Mennyi volt az előző szerződés összege?

Mezeyné Verő Katalin: 9158 Ft.

Szőke István képviselő: Ennyiért én is bérlek egy lakást, gyerekek! Szavazzatok!

Szőke István képviselő elhagyja az üléstermet

Balassa  Balázs  polgármester:  Tesz  egy  javaslatot.  Szavazásra  bocsátja  a  kérdést.  Aki 
egyetért azzal, figyelembe véve a család helyzetét, az apa munkanélküli, az anya gyesen van, 
anyagi  helyzetük  nem  engedi  meg,  hogy  a  felemelt  bérleti  díjat  kifizessék,  ezért 
visszamenőleg javasolja, hogy erre az egy éves időszakra, a bérleti díj mértékét október 1-től 
14.000 Ft-ban állapítsák meg. Aki ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.
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A képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,  1  nem szavazattal  meghozta  az 
alábbi

27/2009.(III. 12.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület  Mezeyné Verő Katalin  által  bérelt 
Kisfaludy u. 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban 
lévő  lakás  bérleti  díját  –  a  család  helyzetére  való 
tekintettel,  apa  munkanélküli,  anya  gyesen  van  – 
visszamenőleg  2008.  október  1-től  havi  14.000 Ft-ban 
állapítja meg.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződés 
módosítását készítse el.
Határidő. 2009. április 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Sándor képviselő: Ez egy megállapítás, ezt a bérleti díjat módosították, mi lesz a 
többivel. A bérleti díj nem lakásra volt megállapítva, hanem négyzetméterre.

Balassa Balázs polgármester: Volt már rá eset, neveket nem akar mondani. Méltányosságból 
javasolta a bérleti díj csökkentését, ha ezt el tudják így fogadni.

Mezeyné Verő Katalin: Ez rájuk nézve?

Balassa Balázs polgármester: Azt jelenti, hogy visszamenőleg október 1-től, ez az összeg el 
lesz osztva, megnézik, mennyi még a hátralékuk, nem tudja, mennyi a hátralék, azt még ki 
kell számolni, kiegyenlítik, és ennek megfelelően e hónaptól 14 e Ft a bérleti díj. Október 1-
től ketyeg az óra.

Mezeyné Verő Katalin: Október 1-től 14 e Ft-ot fizetnek? 

Balassa  Balázs  polgármester: Azt  jelenti,  úgy  módosították  a  bérleti  szerződést 
visszamenőleg október 1-ig, hogy nem 21.600 Ft a bérleti díj, hanem 14 e Ft. Tehát meg kell 
nézni, hogy október 1-től mennyi a bérleti díj tartozás, vagy egyösszegben, vagy a következő 
időszakra a bérleti díjat ráosztják, ami nem lett befizetve.

ifj. Mezey Artúr: A bérleti díj hátralékot, ami október 1-től keletkezett..

Balassa Balázs polgármester: Vagy egy összegben befizetik, vagy ha úgy döntenek, hogy 
havi  bontásban,  akkor  rárakják  a  hátralékot,  tehát  nem  14  e  Ft-ot  fizetnek,  hanem  a 
hátralékkal megemelve, ezt ki kell számolni összegszerűen.

ifj. Mezey Artúr: És a kérvényben foglaltakkal a képviselő-testületnek mi az álláspontja?

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolja a testületben egyértelműen megfogalmazódott a 
válasz.  Úgy  tekintik,  hogy  a  beruházással  kapcsolatban  nincs  hátralékunk.  Egy  olyan 
megállapodás történt az iskolában tartott képviselő-testületi ülésen, amit elfogadott a bérlő, 
illetve a bérlő részéről elfogadhatónak tartott az őt képviselő férj, ezért az új szerződésben 
nem is szerepelt ez a kitétel.
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Mezey Artúr kér szót.

Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót.

Mezey  Artúr:  Meg  szeretné  kérdezni  a  képviselő  urakat,  és  a  képviselő  hölgyet,  hogy 
életszerű-e  az,  hogy  valaki  beruház  valamit,  a  testület  hozzájárul,  hogy  lelakhatja,  aztán 
kiderül,  hogy nem lakhatja  le.  Megszeretné kérdezni,  amíg ő polgármester  volt,  okozott-e 
valakinek csalafinta módon kárt. Polgármester úr számlázott a felesége nevében is, hogy ne 
fizessen Áfá-t, Sándor terveztetett egy házat, ami…

Balassa Balázs polgármester: Visszavonja a szót. Nem kell személyeskedni, bocsánat, nem 
adja  meg  a  szót,  most  nem erről  van  szó.  Arról  van  szó,  ha  nem  hosszabbítják  meg  a 
szerződést, egyértelműen benne van a december 8-i határozatban, amit akkor hoztak, a bérleti 
szerződés  idejéig,  ha  nem  lakja  le,  akkor  eltekint  a  bérlő  attól,  hogy  az  önkormányzat 
visszafizesse.

Mezey Artúr: Ki lett volna az, aki 300 ezret beruház, ahhoz, hogy pár hónapig ott lakjon, ez 
a félrevezetés.

Balassa Sándor képviselő. Hány éves szerződés volt?

Balassa Balázs polgármester: 2 éves szerződés volt.

Mezey  Artúr:  Elfogadták  a  lakbéremelést,  holott  ugyanaz  a  komfortfokozat  volt,  csak 
cserépkályhás, most gázkazán van. Elfogadták a 100 %-os emelést..

Balassa  Balázs  polgármester:  A  becsület  döntött,  akkor  erre  vonatkozóan  kiküldik  a 
határozatot. Folytassák a harmadik napirendi pont tárgyalásával a képviselő-testületi ülést.

Mezeyné  Verő  Katalin:  Egy  szót  szeretne  még  hozzászólni.  Azt  szeretné  csinálni,  mert 
egyösszegben nem tudja  megfizetni,  hogy a  hátralékot  leosztják,  és ő többet  fizet.  Akkor 
ebből ne származzon hátralék, vagy bírság.

Balassa  Balázs  polgármester: Természetesen  lehet,  így  fogják  a  szerződés  módosítást 
elkészíteni, hogy nem egyösszegben, hanem a hátralévő időszakra leosztják.

Mezeyné Verő Katalin: Köszöni szépen.

Balassa Balázs polgármester: Én köszönöm, akkor folytatják a napirendi pontok tárgyalását.

2009. évi közművelődési programterv elfogadása

Balassa  Balázs  polgármester:  A  2009.  évi  közművelődési  programtervről  készült 
tájékoztatót  minden  képviselő  társai  megkapott.  A  képviselő-testületnek  volt  egy  olyan 
igénye,  hogy  szeretné,  ha  konkrétumokat  tartalmazó  anyag  készülne  a  közművelődési 
programról a könyvtáros részéről. Az anyaggal kapcsolatban kéri képviselő társai véleményét, 
a könyvtáros esetleges kiegészítését.
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Békefi  Péter  alpolgármester:  Beszélt  a  könyvtárossal,  elmondta,  hogy  jól  hangzanak  a 
dolgok,  maga  részéről,  amiben  ő  tud  segíteni,  azt  felajánlotta.  Elmondta  a  véleményét  a 
nyugdíjasklub, ifjúsági klub szervezéséről, meg kell keresni azokat a személyeket, akik ezt 
összefogják,  szervezik,  és  újra  csinálják,  de próbálják meg.  Nem biztos,  hogy ez hivatali 
feladat, belső indíttatás nélkül nem megy.

Balassa  Balázs  polgármester: Próbálták  egyértelművé  tenni  az  elvárásokat,  bizonyos 
tekintetben a munkaköri leírást módosították, ami azt jelenti, hogy kimondottan a turisztikai 
programok  nem  tartalmaznak  a  könyvtáros  hatáskörébe,  természetesen  bizonyos  fokú 
segítséget  elvárnak,  de  inkább  az  ő  feladata  a  település  állandó  lakosságának  programok 
szervezése, a nemzeti ünnepek, illetve a település állandó lakosságának a kulturális, illetve 
más közösségi programok szervezése, lebonyolítása. 

Balassa  Sándor  képviselő:  Nem  tagadja,  ő  bolygatta  meg  ezt  az  ügyet,  és  próbálta  a 
munkaköri leírásával összevetni ezt a dolgot, részben átfedések vannak, részben hiányosságok 
vannak, de ha módosítás történt, ez nyilván megtörtént. Azt tudja mondani, hogy ez valami, 
de ő úgy gondolja, hogy nem elég, de bármi van leírva, azt a munka és az élet fogja igazolni.

Póka Ibolya könyvtáros: Mire gondol, mi nem jó?

Balassa Sándor képviselő:  Általánosságok vannak a munkaköri  leírásában,  és az effektív 
munkavégzésben nem teljesül,  ellaposodott,  ezért  nem biztosíték arra,  hogy fellendüljön a 
kulturális élet.

Balassa  Balázs  polgármester:  Amennyiben  nincs  több  kérdés,  észrevétel,  aki  el  tudja 
fogadni a 2009. évi közművelődési programtervet, az, kéri, most szavazzon.

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

28/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  a  2009.  évi  közművelődési 
programtervet elfogadta.

Tájékoztató  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulás  tevékenységéről,  társulási  megállapodás  kiegészítéséről, 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést képviselő társai 
kézhez kapták. Régebbi képviselők jobban ismerik, de minden képviselő társa előtt tudvalévő, 
hogy ez  nem új  keletű  dolog,  lassan  10 éves  lesz  a  kérdés.  Úgy néz  ki,  hogy 2010-ben 
elkészülhet  a  hulladéklerakó,  illetve  a  hozzá  kialakított,  vagy  átépített  művek,  lerakók, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Arról kell dönteni, hogy a település is részese kíván-e lenni 
a közbeszerzési eljárásnak, mivel március 31-ig szeretnék elindítani a közbeszerzési eljárást. 
Ez a közbeszerzési eljárás nemcsak a hulladék elhelyezésére vonatkozna, hanem a szállítására 
is. Volt egy tájékoztatás Veszprémben, nem nagyon van más lehetőségük, mint csatlakozni, 
mert a korábbi években megkötött szindikátusi szerződés alapján ők is részt vesznek ebben a 
konzorciumban, és teljesítik azokat az elvárásokat, amiket támasztanak maguknak, mivel ők 
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is  tulajdonosok,  mint  a  többi  önkormányzat.  Mivel  egymás  után  szűnnek  meg  a 
hulladéklerakók, július 1-től az országban a legtöbb hulladékgyűjtő megszűnik, nincs is más 
lehetőség, mint ebben a konzorciumban továbbra is részt venni.

 Békefi Péter alpolgármester:  Az anyagból  az derül ki,  hogy egységesen fogják kezelni, 
lakosra vetítve állapítják meg a díjat, ez biztos azért jó, hogy garantáltan befolyjon a tervezett 
összeg, viszont a lerakó pontokon hídmérlegek lesznek, tehát felmerülhet az is, hogy egyszer 
úgy döntsenek,  hogy a  beszállított  hulladék mennyisége  után  állapítják  meg  a  díjat,  mert 
hosszútávon úgy gondolja, komolyan fognak emelkedni a díjak is. Természetes törekvése lesz 
a településnek,  hogy kevesebbe kerüljön a lakosságnak. Szerinte elő fog az a dolog jönni, 
hogy  településenként  törekedni  fognak  a  hulladékmennyiség  minimalizálására  az  átvevő 
oldalon, pedig kérni fogják a kért szemét megvalósítását, illetve beszállítását. Úgy gondolja, 
ebben a rendszerben ők egy kis pont lesznek.

Balassa  Balázs  polgármester:  A veszprémi  megbeszélésen  többen azt  fogalmazták  meg, 
hogy nem akarnak közbeszerzést, nem tudja, milyen elképzelést látnak, mert nincs joguk arra, 
hogy kimaradjanak, már legalább 10 éve aláírták a szindikátusi szerződést, a módosításokat 
folyamatosan  kérték  a  képviselő-testületektől,  melyek  beépültek  a  szerződésbe.  Nem látja 
annak  lehetőségét,  hogy  mért  alapon  legyen  a  szemét  elszállítása,  ennek  egyetlen  egy 
technikai oka van, ezt a rendszert fenn kell tartani, ennek a rendszernek van egy működési 
költsége.  Kiszámolták  ezeknek  a  költségeit,  ami  az  előterjesztésben  is  szerepel,  abban  a 
pillanatban, ha a szemétmennyiség csökken gondok vannak, mert akkor kénytelenek lesznek 
megemelni a szemétszállítás díját, arról nem is beszélve, hogy addig, amíg meg nem telik a 
szeméttelep,  kell  képezni  egy tartalékot,  ami garancia  arra,  hogy a tartalékból  meg tudják 
építeni  az  új  szemétlerakót,  ha  ez  megtelt.  Elméletileg,  addigra  el  kell  készülni  a  másik 
szeméttelepnek valahol máshol. Nem lát arra lehetőséget, hogy a szemétszállítás mért alapon, 
kevesebbe kerüljön, annak ellenére, hogy a lehetőséget felvázolták.

Szőke István képviselő visszajött az ülésterembe

Szabó Tibor képviselő: Megmondja őszintén neki egy elolvasás kevés volt, elég terjedelmes 
az anyag. A költségek euróban vannak megadva, 8 milliárdos beruházásról van szó, és 250 – 
260 Ft-os euró áron számolták. Mindenki arról beszél, hogy a legnagyobb cél az lenne, hogy a 
hulladékmennyisége  csökkenjen.  Ehhez  természetesen  gondolkodásbeli  problémák vannak, 
meg kellene változni, de itt meg épp az jött ki, ha a hulladék csökken, többe fog kerülni. Az 
anyagból kiderül, törekednek arra, hogy a települések nagyjából egyformán fizessenek, tehát a 
teleptől való távolságtól függetlenül egyformán fizessenek. Hiányosnak találja, mert tudják 
jól, ahol többen élnek, sokkal több hulladék termelődik, mint aki egyedül él. Elképzelhető, 
mert  egy  ekkora  beruházásnál  olyan  gépek  vannak,  amik  automatikusan  mérik  a 
hulladékmennyiségét, vagy külön lehet majd velük szerződést kötni, hogy legyen valakinek 
120 l-es, vagy 60 l-es ürítő edénye,  hogy érződjön az, akinél kevesebb hulladék képződik, 
gyakorlatilag kevesebbet is fizessen.

Balassa  Balázs  polgármester:  Valahol  ezt  a  költséget  meg  kell  termelni,  valószínűleg 
jelentkezik egy hiány..
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Szabó Tibor képviselő: Neki az sem tiszta,  hogy ez a  közös beruházás fedezné a  39 db 
gyűjtőjárművet.  Gyakorlatilag  nem  az  a  cég  fogja  ezt  csinálni,  aki  szerződésben  áll  a 
begyűjtéssel, kap gépet és azzal megoldja.

Balassa  Balázs  polgármester:  Beszállító  cég  kiválasztása  is  történik,  de  magában  a 
pályázatban szerepelnek ezek a járművek is.

Szabó Tibor képviselő: Az anyagban arról is szó van, hogy 400 db szelektív hulladékgyűjtő 
szigetet  létesítenek,  gondolja  ez  a  140 település  között  fog  megoszlani,  lakosság  létszám 
arányosan?

Balassa Balázs polgármester: Szigligeten 2 db lesz kialakítva, 1 a boltnál, 1 a strandnál.

Szabó Tibor képviselő: A célt nem látja, pedig az volt a cél, hogy minél kevesebb hulladék 
termelődjön. Ezt csak úgy lehetne elérni, ha azt a szerződött fél, a család, a pénztárcáján is 
érzi,  ha  kevesebb  hulladékot  termelt,  kevesebbet  is  fizet.  Erre  jön  az  a  másik  dolog, 
meggondolja, mit vásárol, mit használ.

Balassa Balázs polgármester: Lehet, hogy téved, de kevesebb szemét nem keletkezik egy-
egy háztartásban, sajnos a csomagoló anyagok és az egyéb hulladék tekintetében lehetőség 
sincs rá. Egyetlen egy pozitívum lehet, ha a szelektív hulladék növekszik, ezzel ellensúlyozva 
a  háztartásokban  keletkező  szemétmennyiséget.  Kifejtik,  az  lenne  a  cél,  hogy a  szelektív 
hulladékgyűjtés felé menjen el a lakosság, de azt is tudni kell, hogy a szelektívet is külön 
gyűjtik,  végig megy a  szállító  gépjármű,  és a  házaktól  is  össze fogja gyűjteni  a szelektív 
hulladékot.  Elkészül  a  két  hulladéksziget,  de,  aki  nem  akarja  odavinni,  otthon  is 
összegyűjtheti.

Szabó Tibor képviselő. Azt lehet tudni, hogy hány évre tervezik a regionális hulladéktelepet?

Balassa Balázs polgármester: Várhatóan 10 – 15 év alatt fog megtelni, a konkrétan tervezett 
időpontot nem tudja.

Szabó Tibor képviselő. Azt gondolta, legalább 25 év lesz. Ha jól számolt évi 52 alkalommal, 
450 Ft  +  Áfával,  gyakorlatilag  családonként  28 – 29 e  Ft  körüli  összeg  várható,  és  még 
mindig  emelkedni  fog,  mert  el  kell  különíteni  a  rekultivációra,  gépek  amortizációjára 
költségeket..

Balassa  Balázs  polgármester: Ebben  az  összegben  ezek  már  szerepelnek.  Nehéz  lesz  a 
lakossággal elfogadtatni. Nagyon reméli nem az önkormányzatnak, hanem a lakosságnak kell 
a szerződést megkötni,  de valószínűleg tartja,  hogy a képviselő-testület  a lakosságnak egy 
bizonyos összegű támogatást biztosít, vállal át a költségekből, mert a várható költséget nem 
tudják a lakosságra áthárítani, el kell azon gondolkodni, miből tudnak forrást biztosítani. Ha 
jól  emlékszik,  jelenleg  10 e  Ft  azaz  összeg,  amit  az  állandó lakosoknál  az önkormányzat 
átvállal szemétszállítási díjba.

Ódor  Zoltán  képviselő: Balaton-parti  települések  is  vannak,  az  üdülőknél  is  450  Ft-tal 
számoltak?

Balassa Balázs polgármester: Igen, 450 Ft-tal. Ez a kérdés Veszprémben is felmerült, több 
polgármester  rákérdezett,  nem  értették  meg,  mit  akarnak,  mire  negyediknek  próbálta 
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levezetni,  hogy az a kérdés, hogy most a Balaton-parton ez úgy működik,  hogy a nyaraló 
tulajdonosok nem 12 hónapra vonatkozóan fizetnek, hanem kevesebbre. Ezt ők nem tudták, 
de  ennek  megfelelően  át  fogják  dolgozni  az  anyagot,  tehát,  neki  az  a  problémája,  ha  a 
nyaralótulajdonosok szemétszállítását nem 12 hónappal számolják, hanem 8 hónappal, vagy 
akármennyivel, akkor ez az összeg már nem is áll.

Szabó Tibor képviselő. Ott látja a problémát, hogy nincs ösztönözve a lakó olyan téren, hogy 
minél kevesebb hulladékot termeljen.

Békefi Péter alpolgármester: Van rá lehetőség, a szelektíven összegyűjtött hulladékkal ők is 
tudnak valamit kezdeni, elszállítani valahova, ahol valamennyit fizetnek, ők ezzel a bevétellel 
számolnak.

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés hetedik oldalán szerepel, hogy a lehetséges 
megoldás az, ha szelektíven gyűjtik a szemetet,  értékesíteni tudják, a lakosságra eső terhet 
ezzel  a  bevétellel  tudják  csökkenteni.  Amennyiben  több  észrevétel  nincs,  javasolja,  hogy 
összhangban  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 
meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is 
lefolytassa a közbeszerzési eljárást. 
A  képviselőtestület  hatalmazza  fel  a  polgármestert,  hogy  a  jelenlegi  közszolgáltatói 
szerződések  lejártát  követően,  a  Társulás  által  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  keretében 
kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi

29/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
•  Összhangban  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális 
Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati 
Társulás  Tanácsának  43/2008 (XI.  21.)  ÉBRSZHK-TT 
számú  határozatával,  meghatalmazza  a  Társulás 
Tanácsát,  hogy  a  hulladékgyűjtésére  és  szállítására 
vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást. 
• A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, 
a  Társulás  által  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás 
keretében kiválasztott  Közszolgáltatóval  közszolgáltatói 
szerződést kössön. 
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Észak-Balatoni 
Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulás  Projektvezetőjét  a  képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2009. március 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa  Balázs  polgármester:  Javasolja,  hogy  a  „Projekt  helyzetéről  és  az  Üzemeltetés 
kérdéséről” szóló előterjesztésben foglalt üzemeltetési költségek megállapítására - árképzésre 
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- vonatkozó alapelveket a képviselő-testület fogadja el, bízzák meg a polgármestert, hogy az 
üzemeltetési elvekről készült kiegészítéssel a Társulási Megállapodás módosítását írja alá.

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

30/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
az  Észak-Balatoni  Hulladékgazdálkodási  Rendszerre 
vonatkozóan
•  Elfogadja  az  üzemeltetési  költségek  megállapítására 
vonatkozó  alapelveket,  azokat  helyi  szabályozásában 
figyelembe veszi. 
•  Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  üzemeltetési 
elvekről készült kiegészítéssel a Társulási Megállapodás 
módosítását írja alá.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  Észak-Balatoni 
Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulás  Projektvezetőjét  a  képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő. 2009. március 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Vegyes ügyek

Hardi Lászlóné közterület kérelme

Balassa  Balázs  polgármester: Hardi  Lászlóné  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  a  strand 
területén, az elmúlt évekhez hasonlóan részére engedélyezzék légvár működtetését. 125.000 
Ft-ot fizetett 2008. évben. Több éve engedélyezik a légvár működését, a gyerekek igénylik. A 
légvárat az önkormányzat által kijelölt helyen állíthatta fel, a szerződésben foglaltakat mindig 
korrektül betartotta.

Ódor Zoltán képviselő. Ugyanazokkal a feltételekkel kívánja bérbe venni?

Balassa Balázs polgármester: Igen. (Ismerteti a kérelmet.)

Szabó Tibor képviselő: Hány hónapra fizette a 125 e Ft bérleti díjat?

Balassa  Balázs  polgármester: Nem  volt  konkrétan  hónapra  megállapítva,  jó  idő  esetén 
állította  fel  a  légvárat,  30  napra  fizette  a  bérleti  díjat.  Az  első  években  rendszeresen 
ellenőrizték, hány napot vett igénybe, korrektül betartotta a szerződésben foglaltakat.

Ódor Zoltán képviselő. A légvár felfújásához honnét szerezte be az áramot?
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Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat biztosította. Javasolja, hogy Hardi Lászlóné 
részére,  az önkormányzat  által  kijelölt  helyen engedélyezzék a légvár felállítását,  az előző 
évekhez hasonlóan. A bérleti díjat 135.000 Ft-ban javasolja megállapítani.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

31/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  a  strand  területén  Hardi 
Lászlóné  részére  -  2009.  június  1.  és  augusztus  30 
közötti  időszakban -  30 napra,  a  polgármester  által 
kijelölt  helyen  40  m2  nagyságú  területet  biztosít 
légvár felállítása céljára. 
A bérleti díj összegét 135.000 Ft-ban állapítja meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést 
kösse meg.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szarvas Aladár távcső üzemeltetési kérelme

Balassa  Balázs  polgármester:  Szarvas  Aladár  a  szigligeti  várban  szeretne  turisztikai 
távcsövet üzemeltetni,  melyhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A korábbi években 
ezt a tevékenységet folytatta, a Váralapítvánnyal volt bérleti szerződése. 2008. évben a bérleti 
díjat  előre  kifizette  az  alapítványnak,  a  távcsövet  leszerelte,  mivel  az  önkormányzat  nem 
kötött  vele  szerződést,  viszont  2009.  évben  szeretné  ha  az  önkormányzat  biztosítaná  a 
lehetőséget két db távcső elhelyezésére. Az egyik a felsővárban, a másik a nyugati bástyánál 
kerülne elhelyezésre. A távcső elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez 2x0,5 nm területigénye van, 
melyért 80 e Ft összeget fizetne az önkormányzatnak. Turisztikai szempontból jó dolognak 
tartja, ez egy szolgáltatás, a vendégek szívesen használták az elmúlt években is.
Javasolja,  hogy Szarvas  Aladár  részére a  szigligeti  várban 2 x 0,5 nm nagyságú területet 
biztosítsanak turisztikai távcső üzemeltetés céljára. A bérleti díj összegét 80 e Ft összegben 
javasolja megállapítani.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

32/2009.(III. 12.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  Szarvas  Aladár  1026  Budapest, 
Gábor  Áron u.  651.II/9.  vállalkozó  részére  a  szigligeti 
várban 2 x 0,5 nm nagyságú területet biztosít turisztikai 
távcső üzemeltetés céljára.
A bérleti díj összegét 80 e Ft összegben állapítja meg.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződést 
kösse meg.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Strandreklám Kft bérleti ügye

Balassa Balázs  polgármester:  A képviselő-testület  az  elmúlt  évben úszógumi  kölcsönzés 
céljára bérbe adott 10 m2 nagyságú területet. Akkor fenntartásaik voltak, hogy az úszógumi 
nagy helyet foglal el, veszélyes, a szél könnyen besodorhatja. Szerencsére ilyen baleset nem 
fordult elő. A kft ügyvezetője levélben fordult a testülethez, kéri a kölcsönzési és szolgáltatási 
tevékenység engedélyezését, valamint a bérleti díj csökkentését. Bérleti díjként 80 e Ft-ot tud 
felajánlani, az elmúlt év bevétele alapján. (Ismerteti a kérelmet.)

Szőke István képviselő: Mennyi bérleti díjat fizetett tavaly?

Balassa Balázs polgármester: 250 e Ft volt a bérleti díj, melyet az idei évben nem tudnak 
vállalni.  Elmondásuk  szerint  az  elmúlt  év  tapasztalatgyűjtés  volt,  annak  ellenére,  hogy  a 
szigligeti strand frekventált és látogatott fürdőhely deficittel zárták az évet. 80 e Ft bérleti díj 
ellenében  kérik  a  tevékenység  folytatásához  a  testület  hozzájárulását.  A  környező 
településeken  hasonló  bérleti  díjért  megkötötték  a  szerződést,  ahol  nem  fogadták  el 
méltányossági kérelmüket, onnét kivonulnak, nem tudnak veszteséggel dolgozni.

Szőke István képviselő:  Oda fognak jutni,  hogy, akik profitálni  akarnak, azok diktálják a 
feltételeket.

Balassa Balázs polgármester: Nem diktálnak feltételeket. A kft ennyi összeget tud fizetni, 
ezt  ki  tudja  gazdálkodni.  Amennyiben  a  képviselő-testület  azt  mondja,  ez  nem  elég,  a 
képviselő-testület  döntését  tudomásul  veszik,  mert  többet  nem tudnak kigazdálkodni,  nem 
tudja működtetni.

Békefi Péter alpolgármester: Ha nem járulnak hozzá a bérleti díj csökkentéséhez, mennyire 
fog ez a szolgáltatás hiányozni a strandon?

Balassa Balázs polgármester: Hasonló szolgáltatás a napozóágy kölcsönzés. Azt nem tudja, 
mennyire vették igénybe a vendégek.

Balassa Sándor képviselő: A bérleti  díjakat figyelembe véve, 135 e Ft-ot javasol, mint a 
légvárnál.

Ódor Zoltán képviselő: Ismerősei  béreltek úszógumit,  1 órára kellett  kibérelni,  kevesebb 
időre nem lehetett. Az igaz, hogy nagyon nem mehetett neki, mert 3 db volt felfújva a nyáron.
Úgy gondolja ő is, ha a légváras ki tudja fizetni a bérleti díjat 30 napra, ő is ki tudja azt az 
összeget fizetni három hónapra.

Szőke István képviselő: 120 e Ft bérleti díjat javasol, és megmaradna a szolgáltatás is.
120 e + Áfára gondolt, ha nincs Áfa 120 e Ft.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy Strandreklám Kft részére a vizesblokk előtti 
területen 10 m2 nagyságú területet vízisport-eszközkölcsönzésre 120 e Ft bérleti díjért 1 évre 
biztosítsanak helyet. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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33/2009.(III. 12.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Strandreklám Kft részére a strand 
területén  – vizesblokk előtti  részen – 10 m2 nagyságú 
területet  vízisport-eszközkölcsönzés  céljából  1  évre 
bérbe  ad.  A  bérleti  díj  összegét  120  e  Ft  összegben 
állapítja meg, melyet július 15-ig kell az önkormányzat 
költségvetési számlájára megfizetni.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  képviselő-testület 
döntéséről  kérelmezőt  tájékoztassa,  a bérleti  szerződést 
kösse meg.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Bauxit Horgásztanya bérleti ügye

Balassa  Balázs  polgármester:  1976.  körül  a  horgásztanya  kötött  egy  szerződést  a  volt 
Községi Tanáccsal 800 Ft bérleti díj ellenébe. A mai napig ennyi, volt, amikor fizették, volt, 
amikor nem, most fizettek visszamenőleg. Az épület alatti területről van szó, megállapodást 
szeretnének kötni X évig, mert ők is tisztában vannak azzal, hogy ez nem az a bérleti díj, ami 
mellett  mosoly  nélkül  el  lehet  menni.  Szeretnének  egy  új  bérleti  szerződést  kötni,  egy 
önkormányzat által aláírt szerződést, mert fejleszteni szeretnének, a kikötőket felújítani. Az 
épület az övék, ők építették fel, az önkormányzaté a terület.  Kérik, hogy legalább 10 éves 
bérleti szerződést kössön velük az önkormányzat, a bérleti díjra 100 e Ft-ot tudnának fizetni. 
Ő úgy gondolja, hogy havi 10 e Ft-os bérleti  díjat megállapíthatnának, a horgászegyesület 
tagdíjból ezt ki tudná gazdálkodni.

Balassa Sándor képviselő: Először is megkérdezné milyen céllal. Ott vannak szálláshelyek, 
és más a funkciója egy szerszámos bódénak, és egy szálláshelynek.

Balassa  Balázs  polgármester: Az  épület  az  övék.  Nagyon  sok  településen  belüli,  jó 
adottságokkal bíró szállásadónál jóval több idegenforgalmi adót fizetnek. Mivel az épületek 
nem az önkormányzaté, a beruházások amik történtek, az ő beruházásukban történtek, erről 
papírokat  mutattak  be,  a  terület  az  önkormányzaté,  jól  működő  horgászegyesület  van,  ha 
eddig jó volt a 800 Ft, ennyivel segítsék őket, hogy a bérleti díjat havi 10 e Ft-ban állapítják 
meg, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy fejlesszenek.

Balassa Sándor képviselő. Milyen időre köttetne a bérleti szerződés?

Balassa Balázs polgármester: 10 év. Ez az az időszak, amire érdemes beruházni. Lehetne 
pályázni, mederkotrásra, a csónakkikötők rendbetételére, a stégek, épületek felújítására.

Békefi  Péter  alpolgármester:  Beszélgettek  horgászturizmusról,  és  a  horgászturizmusnak 
nem találnak helyet, mekkora területről van szó.

Balassa  Balázs  polgármester: Mivel  Szigligeten  nem  működik  a  horgászegyesület, 
szeretnék, ha beolvadna ebbe az egyesületbe. Az épületek alatti területről és az udvarról van 
szó.
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Szőke István képviselő: Összeolvadhatna, szigligeti is kap helyet ott, ha tag, és tudomása 
szerint vannak szigligeti tagok is, akik oda járnak horgászni.

Balassa Sándor képviselő: Feltettek egy lényeges kérdést a terület nagyságára vonatkozóan, 
amire nem kaptak választ.

Balassa Balázs polgármester: A szerződésbe bele fog kerülni,  a döntéshez az szükséges, 
hogy kötnek-e bérleti szerződést.

Balassa Sándor képviselő: Lényeges lehetne a terület nagysága, hogy milyen négyzetméter 
árat vessenek ki oda, mert a szerződésben tényadatoknak kell bekerülni.

Ódor  Zoltán  képviselő: Ha  sor  kerül  a  szerződéskötésre,  fix  összegű  díj  lesz,  vagy  az 
infláció  mértékével  növekszik.  Meghallgatná  őket,  miért  gondolkodnak  10  évben,  üzleti 
elgondolásból?

Balassa Balázs polgármester: Ha nem kötnek bérleti szerződést, akkor is működni fognak, 
csak  megnehezítik  az  életüket,  esetleg  nem  tudnak  fejleszteni,  mert  nincs  élő  bérleti 
szerződésük,  de  nem dobhatja  ki  őket,  mert  az  építmények,  épületek  az  ő  tulajdonukban 
vannak.  A  horgásztanyának  a  szálai  visszahúzódnak  a  tanácsi  rendszerbe,  amikor  a  párt 
megmondta, ki, hol, mit használhat.

Békefi Péter alpolgármester: Nekik az a dolguk, hogy a legjobban, és a legtöbbet hozzák a 
településnek. Ő el tudja fogadni a polgármester úr által javasolt bérleti díjat.

Balassa Balázs polgármester: Az egyesület 8 e Ft-ot ajánlott, ő mondta, hogy legalább 10 e 
Ft.  Kérdezi  képviselő társait,  szükségük van-e további  információra,  vagy az elhangzottak 
alapján tudnak dönteni.

Térképen beazonosítják a horgásztanya alatti területet. 

Szabó Tibor képviselő: A 10 e Ft-ot el tudja fogadni, gondolja, a fejlesztés arra vonatkozna, 
hogy legyen tisztálkodási és főzési lehetőség.

Békefi Péter alpolgármester: A bérleti díjat el tudná fogadni, a 10 évet tartja soknak.

Balassa  Balázs  polgármester:  A  legtöbb  uniós  pályázatnál,  a  támogatás  feltétele,  hogy 
legalább 10 évig vállalják a működtetést, és erre az időszakra amennyiben nem saját tulajdon, 
élő bérleti szerződéssel kell rendelkezni.
Javasolja, hogy a 0173/16 hrsz-u ingatlant a Bauxit Horgásztanya részére 10 évre, évi 120 e Ft 
bérleti  díjért  adja  bérbe  a  képviselő-testület.  A  bérleti  díj  mértéke  az  éves  inflációval 
növekszik. Aki ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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34/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 0173/16 hrsz-u területet a Bauxit 
Horgásztanya  részére 10 évre bérbe adja.  A bérleti  díj 
összege évi 120 e Ft, mely az éves infláció mértékével 
emelkedik.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződést 
kösse meg.
Határidő. 2009. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

FUNZINE Média kiadvány ajánlata

Balassa  Balázs  polgármester:  FUNZINE  Média  ingyenes  Balaton  kulturális  és 
programajánló magazin megjelenését tervezi magyar és angol nyelven. A kiadvány a Magyar 
Turizmus  Zrt-vel  közös  együttműködésben kerül  kiadásra.  A terjesztése  reptereken,  MOL 
kutaknál,  tourinform irodákban.  2  oldal  megjelenés  65 e  Ft  +  Áfa összegbe  kerül.  Egyik 
oldalon a település, másik oldalon a programok, bemutatása jelenne meg. Az elmúlt években 
a magyar vendégekre orientálódtak, idegen-nyelvű kiadványban nem szerepeltek. (Bemutatja 
a képviselőknek a korábbi kiadványokat.)

Békefi  Péter  alpolgármester:  Az  ismertetőjük  szerint  előszezonban  25  e  példányban, 
főszezonban 75 e példányban jelenne meg. Ennyi  pénzért  nagyon jó az ajánlat.  A legtöbb 
hasonló kiadvány, akár a Kisokost is említheti, legtöbb esetben a terjesztésen bukik meg. 

Balassa Balázs  polgármester:  Több kiadványban is  megjelenhetett  volna a község,  több-
kevesebb  hozzájárulással,  de  fenntartásai  voltak  a  megjelenéssel  is.  Ennél  a  kiadványnál 
pozitívum  számára,  hogy  a  Magyar  Turizmus  Zrt  mögöttük  áll,  velük  közös 
együttműködésben jelenik meg a kiadvány. Javasolja, hogy a FUNZINE Média által április 9-
én megjelenő Balaton Funzine magazinba a település jelenjen meg. A megjelentetésre 65 e Ft 
+ Áfa összeget biztosítsanak az általános tartalék terhére.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

35/2009.(III. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a FUNZINE Média által április 9-én 
kiadásra  kerülő  Balaton  Funzine  magazinba  történő 
megjelenésével egyetért.
A  magazinba  történő  megjelenésre  65.000  Ft  +  Áfa 
összeget biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés 
módosítására  vonatozó  rendelet-tervezetet  terjessze  a 
képviselő-testület elé.
Határidő. 2009. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Bejelentések, tájékoztató

Balassa  Sándor  képviselő:  Visszatérne  a  bérleti  szerződés  módosítására.  Megkérdezné  a 
jegyzőnőt,  mikor  jött  a  kérelem,  hogy  nem fogadják  el  a  bérleti  díjat.  Mit  tettek  annak 
érdekében, hogy október 1-től nem fizettek lakbért.

Lutár Mária körjegyző: Nem jött kérelem, a bérleti szerződés alapján, a tartozásáról küldték 
ki a felszólító levelet.

Balassa Sándor képviselő: A bérleti szerződés aláírásával mindent tudomásul vett a bérlő, 
gusztustalannak tartja, ezt az igénybejelentést.
Szeretné,  ha  a  legközelebbi  testületi  ülések  időpontját  legalább  egy  félórával  kitolnák, 
korainak tartja az időpontot.
Előző üléseken is már felvette, fekvőrendőr visszabontása még mindig nem történt meg, az 
Alkotóház kerítése mellett ott van a roncsautó.

Lutár  Mária  körjegyző. Az  autó  tulajdonosát  felszólították,  a  következőkben  már 
szabálysértési bírságot fognak kivetni.

Szőke István képviselő: A hétvégén elviszik az autót, már szóltak neki, csak eddig nem volt 
ideje. Beviszik az udvarba.

Balassa  Sándor  képviselő:  A  lakbérrel  kapcsolatban,  ilyen  témákat,  miért  a  bérlő 
jelenlétében kell megtárgyalniuk, nem lehetne külön ülésen?

Lutár Mária körjegyző: A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. Saját 
ügye  tárgyalásán  pedig  mindenkinek  joga  van  részt  venni,  erre  a  képviselő-testületnek 
lehetőséget kell biztosítani. 
 
Balassa Balázs  polgármester:  A beadványt  minden képviselő társa megkapta,  a levélben 
kérték, hogy az ülésen lehessenek jelen.

Ódor  Zoltán  képviselő:  A  strandon  az  illemhely  közelében  a  fagyizóval  csak  a  nyárra 
kötetett a szerződés?

Balassa Balázs polgármester: Igen 2008. évben volt szerződése. Hivatalosan még nem adott 
be kérelmet, de jelezte, hogy az idei évben is szeretné folytatni a tevékenységet.

Szabó Tibor képviselő: Emlékszik rá, volt egy kérelem, építkezéshez engedélyezték, hogy 
nagyobb autóval is bemehessenek a Rókarántói  útra.  Az út nagyon rossz állapotba került, 
szükségesnek tartja az ellenőrzést.

Balassa Sándor képviselő:  Arról volt szó, hogy ott  még lesz egy építkezés, azt követően 
készíttetik el a tulajdonosok által befizetett összegből az útjavítást.

Balassa Balázs  polgármester: Használatbavételi  engedélyt  még nem kapott  a tulajdonos. 
Abban maradtak, készítenek egy jegyzőkönyvet, megállapítják a kárt, a tulajdonos befizeti az 
összeget és a következő építkezés befejezését követően állítják helyre az utat. 
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Szabó Tibor képviselő:  Az Aranykagylói  úton a Szeidl féle ingatlan felé a vízátereszt  ki 
kellene tisztítani, tele van vízzel.

Balassa  Balázs  polgármester:  Talajvíz  lehet,  valószínűleg  az  áteresz  el  lehet  tömődve, 
megnézi. 

Szőke István képviselő: A hegyi boltnál hiányzik az elsőbbségadást jelző tábla, ki kell tenni, 
nagyon  balesetveszélyes,  az  Öreghegyi  útnál  is  hiányzik  a  tábla.  A  Szeszfőzdénél  a 
közútkezelő kinn hagyta a 40-es sebességkorlátozó táblát, ami indokolatlan.

Békefi Péter alpolgármester: Nem tudja a háromszögnél mennyire jó a parkolási lehetőség, 
de nem egyszer jött úgy haza, hogy a parkolóban szinte senki nem volt, az úton, alig lehetett 
közlekedni.  Lehet,  hogy erős lenne az útra „Megállni  tilos” táblát  kitetetni,  de valamilyen 
megoldást kell keresniük.

Szőke  István képviselő: Az Antal  pincétől,  ahogy ki  kell  kanyarodni  a  Külsőhegyi  útra 
nagyon belóg egy faág. Látta, hogy egy busznak a szélvédőjét, majdnem kitörte, a konténeres 
autó szintén eléri.

Szabó  Tibor  képviselő: Az  E.ON  fele  jelezni  kell  még  egyszer,  hogy  a  strandnál,  a 
Rózsahegyi úton nincs közvilágítás.

Balassa Balázs  polgármester: Egy közvetlen  telefonszámot  próbál  szerezni,  a  cégét,  aki 
javítja a lámpákat. A központi számra hetente bejelentik, 4 hónapja nem javították ki. Sajnos 
nem az a rendszer van, mint,  amikor beszólt  Tapolcára,  kijöttek és megjavították.  Most is 
szól, ki is jönnének, de, amíg nekik a központ nem szól, nem jöhetnek ki. Meg van határozva, 
hány lámpának kell hibásnak lenni, hogy kijöjjenek, már többnél tartanak, de még a javítás 
nem történt meg.

Mezey Artúr: A tapolcai szeméttelep kialakításába a község befizetett, joguk van oda bevinni 
a szemetet, település arányosan fizettek az OTTO Kft-nek. Nézzenek utána.

Balassa Balázs polgármester: Köszöni. 

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

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester  körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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