
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2010 január 14-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző
Póka Ibolya könyvtáros
Szőke Istvánné SZINE képviselője

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

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

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról

2./ 2010. évi kulturális programok előkészítése

3./ Tájékoztató a Vár 2010. évi turisztikai és fejlesztési terveiről

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, Szőke
Istvánnét az egyesület képviselőjét, amennyiben kiegészítése van a beszámolóval
kapcsolatban, ismertesse a testülettel.

Szőke Istvánné: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.

Balassa Balázs polgármester: Kérdezem képviselő társaimat, a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdésük? Mióta az egyesület működik, minden évben megkapták a beszámolót,
tapasztalják, hogy aktívan részt vesznek a község kulturális életében. Úgy gondolom, jó
helyre ment a támogatás. Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy a hogy a Szigligeti Nők
Egyesületének 2009. évi támogatásáról és munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület
fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

1/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Szigligeti Nők Egyesületének
2009. évi támogatásáról és munkájáról szóló tájékoztatót
elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: Felkéri Szabó Tibor képviselő társát a polgárőrség munkájáról
szóló beszámoló ismertetésére. A pénzügyi beszámolót előzetesen megkapták, képviselő társa
jelezte, hogy a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről tájékoztatni fogja a testületet.

Szabó Tibor képviselő: Elnézést kérek, hogy a szöveges beszámoló nem jutott el hozzátok,
melyet most ismertetek. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A Polgárőr Egyesület
2003-ban alakult 28 fős taglétszámmal. 2005-ben választottak meg az egyesület elnökének, a
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jelenlegi létszám 22 fő, akik a tagdíjat is befizették. Tevékenységünk fő célja a közrend, és a
közbiztonság erősítését célzó figyelő-jelző szolgálat a község területén. Az elmúlt évben 900
óra szolgálatot teljesítettünk, melyből 96 órát a rendőrséggel közös szolgálat volt. A községi
rendezvények lebonyolításában aktívan részt vettünk. A Magyar Posta Zrt-vel
együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek eredményeképp 34 e Ft támogatást
kaptunk. Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatain részt vettünk, 100 e és 50 e Ft
támogatást nyertünk. A polgárőr autó adóját a szövetség fizeti, mely negyedévenként 21 e Ft.
Az önkormányzattól 200 e Ft támogatást kaptunk, a lakosságtól 81 e Ft-ot. Az anyagi
feltételek jók, zökkenőmentes működés biztosított. A Megyei Közgyűléstől Polgárőr
Érdemkereszt” bronz fokozatát kaptam, ami természetesen mindenki segítőkész munkájának
elismerése, hiszen eredményt, sikert csak együtt vagyunk képesek elérni. A pénzügyi
beszámolót képviselő társaim kézhez kapták. Kérem, hogy az önkormányzat az idei évben is
támogassa az egyesületet, és a beszámolómat fogadjátok el.

Ódor Zoltán képviselő: Az idei évben is ígéretet kaptunk, hogy a posta támogatni fogja a
polgárőrséget.

Balassa Balázs polgármester: Köszönjük a rendezvényeken, illetve az egész évben végzett
munkát, védelmet. Reméljük, hogy a polgárőrség az idei évben is ilyen aktívan tud részt
venni. Amennyiben több észrevétel nincs, javasolom, hogy a Polgárőr Egyesület 2009. évi
támogatásáról és munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el.

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

2/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Polgárőr Egyesület 2009. évi
támogatásáról és munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.

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

Balassa Sándor képviselő: Annyit szeretnék elmondani, hogy legkésőbb a nyáron változások
történnek, vezetőváltás lesz. Igazából nincs motiváció, amiért csináljam, és az időm is kevés.
A tavaly elmondott problémák ugyanúgy fennállnak, nagyon nehéz 30 embert mozgatni hétről
hétre. Örökös konfliktusaim vannak a fiatalokkal, az idősebbekkel kevésbé, ennek ellenére,
úgy gondolom a csapat eredményes volt. Létszám problémák nincsenek, de hozzátartozik,
hogy vannak vidéki játékosok is. Komoly problémát jelentenek a pályára behajló ágak, a
labda elakad benne, a másik, amikor locsolni kell, ott nem kap csapadékot, beárnyékolják a
pályát. Sajnos a vadak megtalálták a pályát, komoly problémát okoztak. Az önkormányzattól
komoly segítséget kapnak az épület, a pálya üzemeltetésére. Problémát jelent, hogy a
fűnyírásnál nem mindig van leszedve a fű, ami befülled. Igyekeztünk minden
rendezvényünkre úgy felkészülni, pálya állaga, öltöző állaga, a játékosok felszereltsége, én
úgy gondolom, hogy a körzetben példaértékű volt. Felkerültünk a megyei kupára, sajnos ott
lett egy súlyos sérülésünk, arccsonttörés. Az a probléma, hogy a sérülés mindig meghatározza
a játékosok aktivitását, hozzáállását, mert senki nem akarja munkahelyét elveszíteni a hosszú
táppénz miatt, és vannak jó páran, akik alkalmi, eseti munkából élnek.
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Az első félévben szakképzett edzőjük volt, aki sajnos más elfoglaltsága miatt nem tudta már
vállalni. Simon Ádám jó foglalkozásokat tartott a második félévben, kellemesen csalódtam
benne, de a végére elmaradtak a játékosok. Januártól mindenképpen olyan emberrel kell ezt
csinálni, akinek tekintélye van. Úgy gondolom, hogy az egyesület a célját betölti. Amikor
bevállaltam az elnöki tisztséget, képviselői kötelezettségemnek is tekintettem, de valakit
keresnek, akinek át tudja adni, olyat, akinek tekintélye és ideje is van. Kérem, hogy a
beszámolómat a testület fogadja el.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy a sportegyesület
2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el.

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

3/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Balaton SE sportegyesület 2009.
évi támogatásáról és munkájáról szóló tájékoztatót
elfogadta.

Káli Magdolna képviselő: A Turisztikai Egyesület nem készített írásos beszámolót, de
szeretném megköszönni a 200 e Ft-os támogatást, melyet a Süllő fesztivál programjaira
használtunk fel. A két napos fesztivál programjainak nagyon magas a költségvetése, ezért
köszönjük a támogatást, mi is szeretnénk a többi civilszervezethez hasonlóan anyagi
támogatásban részesülni.

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm, rátérünk a második napirendi pont tárgyalására.

2./ 2010. évi kulturális programok előkészítése

Balassa Balázs polgármester: 2010. évi kulturális programok előkészítésére vonatkozó
előterjesztést előzetesen, írásban kézhez kapták képviselő társai. Felkéri Póka Ibolya
könyvtárost, amennyiben kiegészítése van a beszámolóval kapcsolatban, azt ismertesse a
testülettel.

Póka Ibolya könyvtáros: A beszámoló nem tartalmazza a majálist. A tavalyi évben nagyon
kevesen voltak, ezért május 15-i időpontra tettek be egy sportnapot, mely kapcsolódhatna a
balatonboglári iskola kezdeményezéséhez, melyhez nagyon sok község már csatlakozott.

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Póka Ibolya és Ódor Zoltán összeállította a
szigligeti Nyári Napok, illetve a váron kívüli programkínálatot. A várral kapcsolatos kulturális
programtervet is megkapták képviselő társai. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolja, hogy a 2010. évi kulturális programok
előkészítésére készített előterjesztést a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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4/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 2010. évi kulturális programok
előkészítésére vonatkozó előterjesztést elfogadta.

3./ Tájékoztató a Vár 2010. évi turisztikai és fejlesztési terveiről

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos fejlesztési terveket előzetesen
megkapták képviselő társai, illetve csatoltam hozzá a költségvetés tervezetet is. Azért lenne
fontos az önkormányzat költségvetésének tárgyalása előtt elfogadni, mert a tervezet tartalmaz
belépőjegy áremelést is, mivel a jegyeket le kell gyártatni. Hangsúlyozom, fontos a
belépőjegyek árának meghatározása. A tervezetben kevesebb látogatószámmal számoltam,
ami remélem, nem realizálódik, de a válságra való tekintettel ezt előre nem tudhatjuk. A
felnőtt belépő árát 400 Ft-ról 500 Ft-ra, a gyermeket 200 Ft-ról 250 Ft-ra emelné, a
rendezvények, programok belépőjét 500 Ft-ról 600 Ft-ra, a gyermek belépőt 250 Ft-ról 300
Ft-ra. Továbbá a strandi belépők emeléséről is kellene döntenie a testületnek.

Békefi Péter alpolgármester: Megbíztak egy szakembert, hogy a vár dolgait koordinálja.
Látszik az anyagon, hogy körültekintően lett átgondolva, mind az építkezéseken, mind a
programokon túl a médiás megjelenéseken. Az tudja, aki ebben aktívan részt vett az elmúlt
évben is, mi az, amit a várban fejleszteni lehet, milyen programok valósulhatnak meg.

Balassa Balázs polgármester: A koncepció, a fejlesztések, a programok próbálnak
harmonizálni a jubileumi évvel. Remélem, hogy a pénztár és a büfé kiépítése nem fog csúszni,
igaz, hogy Selyem Anikó egy kicsit bekeményített, próbálunk rajta túllépni.

Káli Magdolna képviselő: Nyugdíjas jegyet nem vezetnek be?

Balassa Balázs polgármester: Nem, ugyanúgy, ahogy a strandon sem. Tartom azt az
álláspontomat, hogy nagyon sok nyugdíjas jobb anyagi körülmények között van, mint sok
gyermekes család.

Káli Magdolna képviselő. A javasolt jegyárak szerintem reálisak.

Balassa Balázs polgármester: A javasolt jegyárakkal itt a térségben még mindig jóval
olcsóbbak vagyunk, mint bármelyik vár. Javasolja, hogy a felnőtt várbelépő árát 500 Ft-ban, a
gyermek várbelépő árát 250 Ft-ban állapítsák meg. A nem kiemelt programok, rendezvények
belépő díját felnőttek esetében 600 Ft-ban, a gyermek belépők árát 300 Ft-ban állapítsák meg.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

5/2010.(I. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a felnőtt várbelépő árát 500 Ft-ban, a
gyermek belépő árát 250 Ft-ban, a nem kiemelt programok,
rendezvények belépő díját felnőttek esetében 600 Ft-ban, a
gyermek belépők árát 300 Ft-ban állapítja meg.
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Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a vár 2010. évi turisztikai és fejlesztési tervét
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

6/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a vár 2010. évi turisztikai és fejlesztési
tervét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

Vegyes ügyek

Balassa Balázs polgármester: A várhoz kapcsolódik, a képviselő-testület megszavazott egy
keretösszeget a várpénztár valamint a vendéglátó és szolgáltató tér kialakítására. Ezt
szeretném kiegészíteni, az ivóka terveinek elkészítésével. Azzal egészülne ki, hogy nem csak
engedélyeztetési tervek készülnek, hanem kiviteli tervek is, hogy egyből lehessen ezt
bonyolítani. A pénztár, az ivóka, a vár fejlesztési koncepciójának a tervezési díja bruttóban
1,5 millió forint.

Szőke István képviselő. Mennyi volt, 1 millió?

Balassa Balázs polgármester: 1.200 e Ft bruttó összegben. Javasolja, hogy a képviselő-
testület a 121/2009.(X. 14.) Kt. sz. határozatát vonja vissza, a várhoz kapcsolódó fejlesztések,
a vár fejlesztési koncepciójának, az ivóka és a várpénztár engedélyezési és kiviteli tervének
készítésére a 2010. évi költségvetésben 1.500 Ft-ot biztosítson.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

7/2010.(I. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 121/2009.(X. 14.) Kt. sz. határozatát
visszavonja.
A várhoz kapcsolódó fejlesztések, a vár fejlesztési
koncepciójának, az ivóka és a várpénztár engedélyezési és
kiviteli tervének készítésére a 2010. évi költségvetésben 1.500
Ft-ot biztosít.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a tervezési költséget a 2010. évi
költségvetésbe építse be.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző



7

Kiadványok készítése

Balassa Balázs polgármester: Fontos lenne a településről kiadványt készíteni, akár a
Turisztikai Egyesülettel közösen is. Több fajta kiadvánnyal készült, melyet átad a
képviselőknek. Ez a kiadvány nagy vonalakban bemutatja a települést, az összes vállalkozót
nevének megemlítésével. Ez lenne a Szigliget szórólap. Elképzelése, erről már korábban
beszéltek, hogy az ideérkező vendég saját anyanyelvén lenne megszólítva, természetesen,
nem több oldalas kiadványra gondolt.
1.000 db német, 1.000 db angol, 1.000 db francia, 1.000 db szlovák, 1.000 db cseh, 1.000 db
lengyel, és 4.000 db magyar szórólap 130.000 Ft-ba kerülne fordításokkal.

Szőke István képviselő. Lesz hozzá külön programfüzet, hogy tudja, hol, milyen program
van?

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondoltam, hogy egy lapot raknánk bele a programokkal,
mert a tavalyit azért sem tudjuk használni, mert a kiadvány hátulján rajta van a 2009. évi
programnaptár.
A másik kimondottan a várról készülne 12 nyelven, angol, német, francia, lengyel, orosz,
szlovák 400-400 db, dán, holland, román szlovén, cseh, horvát 200-200 db és 1.400 db
magyarnyelven. A bekerülési költsége fordítással együtt 100.000 Ft lenne.

Van egy olyan elképzelésem, amibe bevonnám a vállalkozókat, a Turisztikai Egyesületet, a
turisztikával foglalkozókat. Ez lenne a Szigliget füzet, ez is bemutatná a település értékeit,
középen lenne egy térkép, illetve a vállalkozóknak, szállásadóknak megjelenési lehetőséget
lehetne biztosítani. 28 oldallal számolva, 10 oldal az önkormányzaté, 18 a vállalkozóké,
szállásadóké. Az előzetes számítások alapján 28 oldal terjedelmű füzet 2.500 db-nál 215.000
Ft, ebből az önkormányzat költsége 80.000 Ft. A vállalkozóknak a hirdetése 1 oldal
terjedelemben 8.000 Ft, fél oldal terjedelemben 4.000 Ft. 5.000 db esetén 280.500 Ft, ebből az
önkormányzaté 100.000 Ft, a vállalkozóknak 1 oldal 10.000 Ft, fél oldal 5.000 Ft-ba kerülne.

Szőke István képviselő: Ebből kellene nagyobb mennyiség, az lenne a lényeg, hogy
hozzájusson mindenki az ABC-től elkezdve, mindenhol ki legyen téve, azt is mondhatnám,
hogy a csapból is ez folyjék.

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évben hoztak egy döntést, hogy Hangodi úr
elkészíti a Szigliget könyvet. Elkészült az anyag. 500 és 2000 db-ra kértem árajánlatot. 56
oldalas + a borító. 500 db-nál 173 e Ft, 1000 db-nál 227 e Ft és 2000 db-nál 298 e Ft-os
ajánlatot kaptam. 500 db-nál 346 Ft-ba kerülne, 1000 db-nál 227 Ft-ba, 2000 db-nál 149 Ft-
ba. 1000 db-al számolva, ha 227 Ft-ért megkapjuk, és 500 Ft-ért értékesítenénk, akkor az
összes felsorolt kiadványnál 30 e Ft-ot kellene hozzátennie az önkormányzatnak.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy elkészítteti, a Turisztikai Egyesület segítségét kéri a
szobakiadók tekintetében.
A média megjelenéssel kapcsolatban komoly tárgyalások folynak Csiszár Jenővel, várható,
hogy az egyik fő támogatónk a Class FM lesz, sokszor fog Szigliget megjelenni. A Napló lesz
a másik médiatámogatónk, a Balatoni Fejlesztési Tanács is támogatást ígért. Próbálok minél
több médiatámogatót keresni a rendezvénysorozatra. Nagyon nehéz anyagi támogatást
szerezni, elsősorban a propaganda a cél.
Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően 530 e Ft összegben készíttessenek a
községről kiadványokat. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

8/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően 530 e Ft
összegben kiadványokat készíttet a községről.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a kiadvány költséget a 2010. évi
költségvetésbe építse be.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Strand Büfék Kft kérelme

Balassa Balázs polgármester: Strand Büfék Kft beadvánnyal fordult a képviselő-testület
felé, mely érinti a salátabárt, illetve a melegkonyhás egység bérleti szerződését. Kiindulási
alapként bérlők szeretnék, hogy még hosszú időn keresztül tudják üzemeltetni a két
bérleményt. Az épületek X éve megépültek, a szükséges karbantartási munkákat van, aki
becsülettel elvégezte, van, aki sajnos nem. A becsülettel ellátott karbantartási munka is kevés,
hogy ezeknek az épületeknek az állaga ne romoljon. Mindegyik épület eljutott abba a
stádiumba, hogy nagyobb felújításokat kellene elvégezni. Erre vonatkozóan kaptak a bérlőktől
egy ajánlatot, megközelítőleg 8 millió forint értékű karbantartási, fejlesztési munkálatokat
végeznének a két egységben. A felújítási munkák ellentételezéseként bérlők kérik, hogy 2015.
december 31-ig tartó bérleti szerződéshosszabbítást a képviselő-testület megszavazna. A
bérleti díjba a felújítást nem kívánják lelakni, a bérleti díj megállapításánál azt kérik, hogy a
2010. évi bérleti díj legyen az alap.

Balló Piroska: A bérleti díj összegét most meg fogják emelni az infláció mértékével, ez lesz a
2010. évi bérleti díj. Azt szeretnénk, hogy a bérleti szerződés ideje alatt, ez az összeg
maradna, és nem emelkedne évente az infláció mértékével.

Balassa Balázs polgármester: Ez lenne a kérelem. Az árajánlatok alapján szeretnék a
felújítási munkálatokat elvégezni, az önkormányzat műszaki ellenőrét elfogadják. Az épületek
állagát ismerve, személy szerint támogatom a kérelmet. Várom a képviselő-testület
véleményét, állásfoglalását.

Balassa Sándor képviselő. Mikor jár le a bérleti szerződés?

Balassa Balázs polgármester: Jövőre. 1 + 5 évről van szó.

Békefi Péter alpolgármester: Eddig, hogy volt az épületek karbantartása?

Balassa Balázs polgármester: Van egy kötelező karbantartás, amit a bérlőnek kötelező
megtenni. Meg is kell tenni, mert ezek az épületek használhatatlanná válnának. Erre utalt, a
kérelmezők ezeket a karbantartási munkálatokat el is végezték, a fagyizónál lesznek komoly
problémák.

Balassa Sándor képviselő: Mit terveznek, az épületre vagy a kiszolgálásra vonatkozik a
felújítás?
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Balló Piroska: Az épületre nemcsak a kiszolgálásra. A kiszolgálást is szeretnénk, de az ebbe
az összegbe nem fér bele. Az épület belső részén az összes csempét le kell verni, újra kell
csempézni, a szennyvizet megcsináltatni, és a külső részt egy kicsit helyrehozni.

Szabó Tibor képviselő: Az a véleményem, tapasztalatom, hogy eddig sem volt a
kiszolgálással, a minőséggel probléma. Az, hogy a kérelmezők saját pénzükből akarnak
korszerűsíteni, tudom támogatni. Úgy gondolom, nekünk mindegy, hogy ki fizeti a bérleti
díjat, ha a minőség és a kiszolgálás nem változik negatív irányba, tudom támogatni. Azt
megkérdezném, hogy az átalakítások nem befolyásolnák a külső megjelenést? Nem arról szól,
hogy lebontom a tetőt és megemelem?

Balló Piroska: Nem, nem erről szól.

Balassa Balázs polgármester: Készült egy látványterv, ez a külső megjelenésben a lábazatot
érinti, valamint a nyílászárók festését, mázolását.
Az tény, jövőre lejár a bérleti szerződés, és a képviselő-testület meg tudja pályáztatni, de
legyünk őszinték, valószínű, hogy ezzel az állapottal - lehet, hogy tévedek - nem biztos, hogy
olyan bérlőt találunk, aki bevállalja a felújítást és ugyanezt a bérleti díjat meg is fizeti.

Szőke István képviselő: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy én örülök neki, hogy egy kicsit
felújítják a dolgot, nagyon örültem neki, hogy pályáztatok a várba ti is, nem tudom, hogy az
konkrét pályázat volt, vagy egy megjelenés. A másik az, itt mindig abba akadunk el, ha meg
kell pályáztatni, nem biztos, hogy találunk rá pályázót. Ne értsetek félre, nem ellenetek
vagyok. Itt most már úgy mennek át a dolgok a testületi ülésen, hogy nincs megpályáztatva
semmi. Ez engem egy kicsit bánt. Ugyanúgy jött a fűnyírós, én veszek egy traktort, ne
pályáztassuk meg, adjuk oda még 5 évre. Most egy évvel előbb jöttök ti, pályáztatás nélkül,
inkább nyomtok bele pénzt, mert persze fel kell hozni arra a szinte az éttermet, hogy vonzó
legyen. Itt átestünk, nem számoltam, de körülbelül 3-4 pályázati dolgon átsiklottunk, hogy jó
csinálja, hadd menjen. Holott a pénzről szól minden a mai világban, hogy fenn tudjon
maradni. Még egyszer mondom, nem veletek van a probléma. Nem akarom magamat
felhozni, sose hoztam fel magamat, hogy én most akarok venni egy gépet, akkor most hadd
legyen itt munkám, vagy ott munkám. Ez nagymértékben, nem mondom, hogy 100 %-ban, de
60 %-ban magatoknak csináljátok meg, hogy kényelmesebb legyen, esztétikusabb legyen, és
megfeleljen a HCCP szabályoknak.

Balló Piroska: Persze így van, de egy évet még simán el lennénk úgy, hogy akár egyetlen
csempét is felraknánk a falra, mert, amikor gáz-tűzhelyet akartunk venni, vagy melegítő
zsámolyt, nem jöttünk ide, hogy ezt, meg azt kellene vennünk..

Szőke István képviselő: Engem az zavar, most már 8 éve leszek képviselő, és tavaly azt
kijelentettem, hogy pályázat nélkül én már semmit. Engem az bántott legjobban, ha tavaly
húsvétkor voltatok a strandon, láthattátok, hogy tele volt pitypanggal, és húsvét kedden le lett
vágva az egész. Összességében mondom, hogy ilyen dolgok vannak, átsiklunk rajta, mit
foglalkozok én vele 5 évig, 10 évig az enyém, csináljanak, amit akarnak. Érted, mit mondok.
Ne hogy átessünk a ló túloldalára. Én értem azt, hogy ti kivitelezitek a dolgot, csak
elmondtam a véleményemet. Ne értsetek félre, nekem nem veletek van problémám, nem a
másik vállalkozóval van problémám, csak valaki mindig felhozott valamit, hogy neki akkor
jó, ha befektetek és eddig az övé. Bátran fektettek bele pénzt, mert tudjátok, hogy vagy 5 évig,
vagy 10 évig a tiétek. Ezt akarjátok bebiztosítani.
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Balassa Balázs polgármester: Nem vitatkozok, mert nincs min. Minden olyan döntésnél,
amikor pályáztatás nélkül a szerződést meghosszabbítottunk, minden alkalommal - és nem
azért, mert belenyomott 8 milliót, vagy vett egy traktort - én azért szavaztam, mert azt a
szolgáltatást, amit nyújtott azon a helyen, és abban a formában, ami nekünk elvárásunk volt,
az minőségi volt, és úgy gondoltam, ha ez van folytatva, akkor garancia arra, hogy az a
szolgáltatás, ami létrejött megfelelő minőségben ki van elégítve. Mindamellett, ha
megpályáztatnák, lehet, hogy kapnánk 1 millióval többet, és kapnánk egy olyan szolgáltatást,
aminek nem örülnénk úgy, mint a mostaninak. Tehát minden alkalommal, és most is azt
minősítem, hogy húsvétkor nyitva vannak, amikor még senki nincs nyitva, ők tartanak
legtovább nyitva, és mindenkitől azt hallom, hogy a strandon minőséget ott lehet kapni, nem
máshol. Nem azért szavazok, mert a 8 milliót belenyomja, azért fogom javasolni, és azért
fogom megszavazni, mert tudom, hogy a továbbiakban odalátogató vendégek megfelelő
minőséget fognak kapni, ami nem biztos, hogy egy új pályázat esetében is meglesz. Persze, ez
nem biztos, de nincs rá garancia, hogy ezt a minőséget megkapja egy más vállalkozó
esetében.

Balassa Sándor képviselő: Az előző meghosszabbított szerződéssel szemben, amikor arról
volt szó, hogy egy forgalmat növelő berendezést vásárol, itt egy ránk később
kötelezettségként háruló épület-felújításról is szó van. Ilyen szempontból is kell mérlegelni.
Az előzőt én nem szavaztam meg, ha jól emlékszem, ti szavaztátok meg. A forgalomnövelő
berendezéssel szemben itt egy értéknövelő, illetve állagmegóvó, illetve szintre hozó
beruházás van. A másik dolog, lényegesen rövidebb az idő, mert 5 évről beszélünk, és nem 10
évről, a harmadik dolog, volt annak a szolgáltató helynek olyan bérlője, akinél gondok voltak
a szolgáltatással, és alig tudták behajtani a bérleti díjat. Most van egy biztos szolgáltatónk,
mert nem a strandon kezdett, hanem a várvendéglőben, van egy szolgáltatónk, aki nem
szalasztanék el csip-csup ügyek miatt. Amikor indult, akkor azt mondtam, hogy még egy, és
aztán nem, de most úgy gondolom ez egy pozitív dolog. Azt, hogy esetleg a következő
testülettől elvesszük a döntési lehetőséget, egy dolog, mi így döntöttünk. Úgy gondolom,
hogy legtöbbször én felelősségteljes döntést hoztam, azokkal a feltételekkel, amiket a
szerződés tartalmaz, én támogatom a kérést.

Ifj. Baráth Sándor képviselő: Én örülök, hogy valaki ennyi pénzt áldoz most a
vendéglátásba. Mind a két felszólalóval valamilyen szinten egyetértek. A Pistivel azért, mert
hozunk egy olyan döntést, ami a következő testület 4 éves ciklusát érinti, a Sanyival azért, ha
valaki most ennyi pénzt beleinvesztál, azelőtt le a kalappal.

Ódor Zoltán képviselő: Biztos ildomosabb lett volna ez a kérés, amikor lejárna a szerződés,
de valahol méltányolni kell, hogy valaki ekkora összeget beleöl. Meg lehetne ezt fordítani úgy
is, ha jövőre kiadnánk, hogy nekünk, az önkormányzatnak kell beleinvesztálni egy csomó
pénzt, hogy megfelelő áron és minőségben lehessen kiadni, hogy megfelelő bérleti díjat
tudjunk kérni. Én is támogatom, de jobb lett volna, ha ez jövőre történik.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy Strandi Büfék Kft által üzemeltetett
„Salátabár” és „Melegkonyhás” vendéglátó egység bérleti szerződését 2015. december 31-ig
hosszabbítsa meg, azzal a feltétellel, hogy a bérlő a kérelemben leírt felújítási munkákat a
csatolt költségvetés szerint 2010. évben elvégzi az önkormányzat műszaki ellenőrének
felügyeletével. A bérleti díj összegét a szerződés időtartama alatt a 2010. évi bérleti díj
összegében állapítsák meg. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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9/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Strandi Büfék Kft által üzemeltetett
„Salátabár” és „Melegkonyhás étterem” vendéglátó egység
bérleti szerződését 2015. december 31-ig meghosszabbítja, azzal
a feltétellel, hogy a bérlő a kérelemben leírt felújítási munkákat
a csatolt költségvetés szerint 2010. évben elvégzi az
önkormányzat műszaki ellenőrének felügyeletével. A bérleti díj
összegét a szerződés időtartama alatt a 2010. évi bérleti díj
összegében állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés
módosításának elkészítéséről gondoskodjon, egyidejűleg
felhatalmazza, hogy a szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat megkeresése

Balassa Balázs polgármester: Badacsonytomaj Város Önkormányzatától kaptak egy
megkeresést, melyben elővásárlási lehetőséget ajánlottak fel. Értékesíteni szeretnének a
Hajózási Zrt-ben lévő tulajdonrészükből. Az összes részvényükből 103.560 e Ft értékű
részvényt szeretnének értékesíteni. Úgy gondolom, hogy a szigligeti önkormányzat nem kíván
részvényt vásárolni, valószínűnek tartom, hogy Siófok város fogja ezt is megvásárolni, ők
azok, akik eddig részvényt vásároltak. Aki egyetért azzal, hogy nem tudunk Balatoni Hajózási
Zrt részvényt vásárolni, kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

10/2010.(I. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Badacsonytomaj Város Önkormányzata
által felajánlott Hajózási Zrt részvényvásárlási lehetőségével
nem kíván élni.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztassa.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítványtól megkaptuk 2010. évre a közétkeztetésre vonatkozó
díjtételeket. A díjtételeken nem változtattak, az előző évi díjakon vásároljuk az ebédet.
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December hónapban beszéltünk róla, hogy az idei évben létrehozunk egy krízis alapot. A
költségvetés elfogadása előtt javaslom, hogy 1,5 millió forint értékben biztosítsunk
lehetőséget a Szociális Bizottságnak arra, hogy vagy szociális támogatás, vagy kamatmentes
hitel formájában, azoknak a személyeknek, családoknak, akiknél úgy érzik, hogy rászorulók
felhasználhassák az összeget.

Ódor Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen is erről már beszéltünk. Biztos, hogy egyre többen
lesznek, akik meg lesznek szorulva, és nem tudnak máshoz fordulni, csak az
önkormányzathoz. A bizottság tagjai úgy gondolják, hoznak egy határozatot, az összeg
nagyságára, és a támogatás visszafizetési kötelezettségre. Ezt valamilyen formában szigorítani
kellene, mert van olyan, aki jó pár éve kapott, és nem fizette vissza.

Balassa Balázs polgármester: Hangsúlyozom, hogy a szociális bizottság tájékozottságára,
szociális érzékenységére bíznám ezt a dolgot, de mindenképpen a megfontoltságára is bíznám
ezt az összeget. Mert, aki rászorult és veszélybe került a családja léte, annak igen, de aki, csak
azért mert van rá lehetőség, azt próbálják meg kiszűrni.

Ódor Zoltán képviselő. Ezért mondtam, hogy a visszafizetési kötelezettségen szigorítani
kell, mert hoztunk olyan döntést, hogy nem, és ezt a döntést fel kell vállalni.

Szőke István képviselő: Biztos lesz olyan kényes ügy, amikor a bizottság nem biztos, hogy
bevállalja a döntést, inkább a testület elé hozzák. De produkál olyat az élet, hogy a tél
közepén lyukad ki a gazán, amit meg kell oldani.

Balassa Balázs polgármester: Azért javasolja a krízisalap létrehozását, hogy a bizottság
tudjon dönteni, úgymond szabadkezet kap a felhasználásra, mert vannak olyan helyzetek,
amikor sokkal egyszerűbb a bizottságot összehívni, mint a testületet. Természetesen a
döntésekről tájékoztatni kell a testületet.

Lutár Mária körjegyző: Nem egészen így lesz, a felhasználás szabályait a szociális
rendeletben fogja meghatározni a képviselő-testület.

Balassa Sándor képviselő: Örülök neki, hogy nem vagyok bizottsági tag, és nem kell
ilyennel foglalkoznom, de szeretném, ha a felhasználásról folyamatosan kapnánk testületi
üléseken tájékoztatást.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy hozzanak létre egy krízis alapot, melynek
összege 1,5 millió forint. A felhasználás módját a szociális rendeletben szabályozzák. Aki
ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

11/2010.(I. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület 2010. évi költségvetésében 1,5 millió forint
összegben krízis alapot hoz létre, felhasználását a szociális
rendeletben szabályozza.
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Megbízza a körjegyzőt, hogy az összeget a 2010. évi
költségvetésbe építse be, továbbá a szociális rendelet
módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Egy kérdésem lenne a Szociális Bizottsághoz, és remélem,
olyan választ kapok, és nem értettük félre egymást. Megkaptam a naptárakra vonatkozó
számlát, azt kérdezem, erre maradt-e a nyugdíjasok csomagjából fedezet?

Ódor Zoltán képviselő: Nem, ez a vége fele került szóba..

Balassa Balázs polgármester. Az iskolában volt róla szó, abba maradtunk, hogy belerakjuk,
megrendeljük a nyugdíjas csomagba a naptárt. Megkapta a számlát, nézte a kifizetéseket, azt
kellett tapasztalnia, hogy a naptárra nem maradt egy fillér se.

Ódor Zoltán képviselő: Azt gondolták, hogy az a csomag felett lesz, és a naptár áráról szó
sem volt.

Balassa Balázs polgármester: De mi alapján, a költségvetésbe nincs rá fedezet, miből
fizessék ki, és megmondta, hogy 640 Ft körüli összegbe fog kerülni 1 naptár.

Ódor Zoltán képviselő. Az áráról biztos, hogy nem volt akkor szó..

Balassa Balázs polgármester: Egyértelmű, hogy a nyugdíjasok csomagjába került be, annak
a költsége. Akkor beszéltünk a csomagról, a testület azt mondta, kerüljön bele a naptár, de
külön fedezetet nem szavazott meg a testület.

Szabó Tibor képviselő. Mennyi összegről van szó?

Balassa Balázs polgármester: 250 e Ft, az a kérésem, hogy erre biztosítsanak fedezetet.

Ódor Zoltán képviselő. Az összegről biztos, hogy nem volt szó. Ki tudja mi lesz jövőre, de
ennyi összegből, vagy adunk valamit, vagy nem. Lehet úgy is csinálni, hogy bemegyek a
Lidl-be és összeveszünk apró-cseprő dolgokat, vagy adunk valamit, vagy nem. Most 2027 Ft
körüli összegre jött ki egy csomag, akkor mit tegyünk bele. 254 db csomag készült, 500 e Ft
volt rá..

Balassa Balázs polgármester: Jó, csak ha nincs rá keret, akkor nem csináltatjuk a naptárt,
mert arról szó sem volt, hogy az önkormányzat biztosít külön forrást. A csomagról
beszéltünk, hogy mi kerüljön bele, akkor került szóba a naptár.

Káli Magdolna képviselő. Félreértésről van szó.

Balassa Sándor képviselő: Én vetettem fel, hogy mennyibe is kerül a zacskó, extra zacskó
volt, vagy műanyag.

Ódor Zoltán képviselő: Minőségi volt a zacskó, de ezen nem fog elkezdeni vitatkozni.
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Balassa Sándor képviselő: Azt mondja, hogy mit tegyen a zacskóba, és akkor odaadtatok
300 vagy 500 Ft-ot a zacskóra.
Sümegi Bódairól volt szó, hogy megkérdezik, mennyibe kerül. Az ABC–be a mikulásos táska
10 Ft-ba került. 2 e Ft-ba került egy csomag, ennek 10 %-a a zacskó volt. Arányaiba kellett
volna kezelni a dolgot.

Ódor Zoltán képviselő: Megpróbált minőségi csomagot összeállítani…

Balassa Balázs polgármester: Ezt ki kell fizetni. Javasolja, hogy a nyugdíjasok részére
készített naptár költségére 231.250 Ft-ot, a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítsák. Aki
ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.

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

12/2010.(I. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a nyugdíjasok 2009. évi csomagjába
készített naptár költségét 231.250 Ft-ot a 2009. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Hastáridő: 2010. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ódor Zoltán képviselő: A községre 40 km-es sebességkorlátozás vonatkozik, ami szerintem
több helyen indokolatlan. A rendőrségnek persze ez jó bevételt jelent, de Szigligeten van
olyan útszakasz, hogy 50 km-es legyen a megengedett sebesség. Hévízen is megszűntették a
40 km-es sebességkorlátozást, mert ott is arra volt jó, hogy büntetéseket szabjanak ki. Nem
azt mondom, hogy, aki száguldozik, azt ne kapják el a rendőrök, de ne büntessék azokat, akik
amúgy betartják a szabályokat. Kérdésem van-e arra mód, hogy csak a veszélyes helyeknél
legyen sebességkorlátozás, az iskolánál, az orvosi rendelőnél a kanyarban, a strandon, ahol
nagyon sok ember mozog.

Balassa Sándor képviselő: Én sokat és gyorsan vezetek, de az a véleményem, hogy itt a
kanyar olyan rész, ahol indokolt a sebességkorlátozás. A Nádüzemig jó az út, de utána
keskeny, rossz minőségű. A hajóállomásnál szintén rossz az út, nagyon sok gyalogossal. A
benti utak szűkek. Hova gondolod kihelyezni az 50-es táblát, mert a 40-es tábla visszatartja a
száguldozókat, de ha feloldják, nem biztos, hogy lesz kontroll.

Szabó Tibor képviselő: A Kossuth utca egy része, ahol az 50-es sebesség jó lenne, viszont,
ha feloldják, leveszik a helységnévtábláról a 40-es táblát, nagyon sok helyre kellene táblát
kitenni. Véleményem szerint az az egyszerűbb, ha a helységnévtáblánál van a 40-es korlátozó
tábla.

Balassa Balázs polgármester: A Kossuth utca a közútkezelőhöz tartozik. Hál Istennek nem
volt baleset, de nagyon nehéz azt megítélni milyen közlekedési morál lesz, ha a
sebességkorlátozó táblát feloldják,

Szőke István képviselő: A Nádüzemtől a közútkezelő kitehetné az 50-es táblát.
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Balassa Balázs polgármester: Úgy ítélem meg, hogy ebben most nem tud a testület döntést
hozni. Sebességkorlátozó tábla kihelyezéséhez meg kell kérni a közútkezelő, a rendőrség
véleményét. Javaslom, hogy az 50-es sebességkorlátozó tábla kihelyezéséhez a szakhatóságok
véleményét kérjük meg.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Békefi Péter alpolgármester: Korábbi testületi ülésen szóba került a várba elhelyezendő
távcső. Utána érdeklődtem 990 e Ft-ba kerül egy minőségi távcső, 2 db közel 2 millió forint.

Több tárgy nem lévén polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester körjegyző

Szabó Tibor
képviselő

jkv.hitelesítő


