
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2010. március 16-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Ifj. Baráth Sándor képviselő
Ódor Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző

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

Az ülést megnyitotta.
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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./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről

2./ Vegyes ügyek

1./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről

Balassa Balázs polgármester: A település idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről
szóló írásos előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. Az elmúlt évekhez hasonlóan az
előterjesztésben leírtam az ellátandó feladatokat, aminek elkészültével a település
megfelelően tudja fogadni a vendégeket, illetve az itt élő lakosokat tudja ellátni. Vannak
konkrét dolgok, vannak elképzelések, melyekről dönteni kell. Ilyen az információs iroda,
illetve az Ófaluban az utak felújítása. Többször végigjártam, átgondoltam a megoldásokat,
van olyan, ami nem annyira költséges. Amennyiben a testület úgy dönt konkrét árajánlatot
fogok kérni. Kérem, hogy kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek fel.

Balassa Sándor képviselő: Az utcajelző táblák ugyanazon formájúak, csak ki lesznek
egészítve?

Balassa Balázs polgármester: Igen, pótoljuk a hiányzókat, illetve a frekventáltabb helyekre
teszünk ki újakat.

Balassa Sándor képviselő: A térképek ugyanilyenek lesznek?

Balassa Balázs polgármester: Igen, ugyanaz a nagyság, csak más megjelenésű.

Balassa Sándor képviselő: A hengerezést hogy gondolta, mert a strand nagyon nagy felület.

Balassa Balázs polgármester: Kis hengerrel talán két éve végigjárták. Megnéztem,
füvesíteni nagyon nem kell, itt a legfontosabb és, ami anyagilag sokba fog kerülni, - viszont
sokat fog jelenteni, - ha hozzájárulnak a kisvíznél a nádas kiirtásához. Volt egy bejárás,
egyetértenek vele, biztosnak tűnik, hogy hozzájárulnak. A MAHART Balatongyöröknél fog
kotorni, ezzel párhuzamosan szeretném, ha ez megvalósulna.

Balassa Sándor képviselő: A játékokat egy kicsit feljebb kéne rakni a homokozónál,
feltölteni, mert nincs terület. A másik a parkolónál több olyan tuskó, kő van, amit nem ártana
kiszedni. A kikötő fele a kerékpárúton átjárókat lehetne kialakítani, mert ott is elég nagy
terület van, parkolót lehetne kialakítani.

Balassa Balázs polgármester: Az vele a gondom, hogy előbb-utóbb az átjárókba is beállnak,
és akkor már nem tudják használni.
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Balassa Sándor képviselő: A sétány is nagyon rendetlen állapotban van, az üzemeltetőknek
szólni kell, ne oda szórják ki a levágott növényeket. A strand drótháló kerítéséről is többször
szó volt, elhasználódott, letapossák, átmásznak rajta. Ki kell cserélni, lehet valami olyan hálót
vásárolni, amin nem tudnak átmászni, és annyira talán nem drága.

Balassa Balázs polgármester: Maradjunk annyiba, hogy felmérjük a következő ülésre,
mennyibe kerülne, visszatérünk rá.

Balassa Sándor képviselő: Említetted a Kisfaludy utcát, nem tudom, hogy teljes réteget kell-
e ráhúzni, inkább sávosan..

Balassa Balázs polgármester: Megnéztem, a tájháztól a postáig csak sávosan kellene
javítani. A köves utat is megnéztem, a felfele vezető oldal viszonylag jó, a lefele menő sávot,
ha szintre hozzuk betonnal már jó. Ha teszünk mellé 50 – 50 cm-t, akkor két kocsi egymás
mellett elfér, de azt mondom, hogy legfelül, ha kiképezzük, hogy a víz középen menjen le, a
kavicsos részen néhol beleraknánk gerendákat, ami jobban megfogja, betömörítve kaviccsal,
lehet, hogy célszerűbb lenne és annyiba se kerülne.

Szőke István képviselő: A Csoknyánál a víz kivezetést csak a felétől tudod megoldani. Az
első résznél magasabban van az erdő, a felétől tudod kifele vezetni a vizet. Gondolkodtam
már rajta K szegéllyel, vagy valamivel be kell fejezni az utat.

Szabó Tibor képviselő. A Kisfaludy utcában a betonkorlát le van törve, ki kellene javítani,
lemeszelni. Ha lesz aszfaltozás, az utakon az átvágásokat meg kellene oldani, mert valaki a
buszon elesett. Szállt volna le, és elvágódott az ülések között, mert akkora szintkülönbségek
vannak. Van három ilyen átvágás, a strandnál, teniszpályánál és még valahol, ami nagyon
meg van süllyedve.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy a
település nyári szezonra történő felkészüléséről szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja
el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

31/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a település nyári szezonra történő
felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadta.

Vegyes ügyek

Balassa Balázs polgármester: A turisztikai irodára benyújtott pályázatot sajnos még nem
bírálták el. Többször elhangzott, hogy az idei évben szeretnének egy információs irodát
kialakítani. A faluközpontban Pupos Lajosék utcafronti üzlethelyiségét májustól októberig
bérbe lehetne venni. Hat hónapra 150 e Ft bérleti díjért adnák bérbe a helyiséget.

Békefi Péter alpolgármester: Ha jól emlékszem abban a helyiségben már működött
korábban információs iroda.
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Szabó Tibor képviselő: Nem rossz helyen van, de ha kötünk egyezséget a külsejével valamit
kezdeni kell. Párosék butikja évek óta üresen áll..

Balassa Balázs polgármester: Ha itt lenne, ezen a helyen, nem lenne semmi gond. Aki
egyetért azzal, hogy az idei szezonra, 6 hónapra 150 e Ft bérleti díjért béreljük Pupos Lajostól
az utcafronti üzlethelyiséget információs iroda céljára, kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

32/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Pupos Lajos Fő téren lévő utcafronti
üzlethelyiségét 6 hónapra 150 e Ft bérleti díjért bérbe veszi.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben a Csoknyai útra 2 millió forint lett
betervezve. Az a kérdésem, ha ebbe az összegbe a Kisfaludy utca aszfaltozása és ennek az
útnak a kőburkolat javítása belefér, - árajánlat alapján - megrendelhetem-e?

Lutár Mária körjegyző: Az árajánlat ismeretében a testület döntsön róla.

Szabó Tibor képviselő: Ha aszfaltozásra kerül a sor, meg kellene beszélni a tulajdonosokkal,
hogy kitérők is készülhessenek..

Balassa Balázs polgármester: Ha elkészül a Csoknyai köves út, a forgalmi rendet felül kell
vizsgálnunk, mert az én véleményem az, hogy egyirányúsítani kellene akkor a Kisfaludy
utcát.

Szőke István képviselő: A víz elvezetést akkor mindenképp meg kell oldani, hogy a
kétirányú forgalmat a Csoknyai út elbírja.

Balassa Balázs polgármester: Kérek árajánlatot, és döntésre a testület elé hozom.
A Balatoni Sétahajózási Kft ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. Szeretnék propagálni a
várat, szeretnék az általuk készítendő prospektusokban, ajánlásaikban úgy szerepeltetni a
szigligeti várat, hogy az általuk érkező hajókon lévő vendégek kapnának kedvezményt. Az
eddig biztosított kedvezmény 10 % volt, ez a pénztárgépekben szerepel. Kérdésem, kívánunk-
e a Kft által ideszállított vendégek részére 10 % kedvezményt biztosítani.

Békefi Péter alpolgármester: A jegyárak megállapításánál nem beszéltünk arról, ha csoport
érkezik van-e valamilyen mértékű kedvezmény. Annak van hagyománya, ha valahova csoport
érkezik, az a belépő árából kedvezményt kap. A kedvezmény mértéke általában 10 %.

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Balatoni Sétahajózási Kft vendégei
részére a várbelépő árából 10 % kedvezményt biztosítsanak, kérem, most szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

33/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Balatoni Sétahajózási Kft vendégei
részére a várbelépő árából 10 % kedvezményt biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Kft ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2010. április 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A várban üzemeltetett távcső tulajdonosa megkereste, hogy az
idei évben folytathatja-e a szolgáltatást. Nem tudtam konkrét választ adni, mert Ódor
képviselő társam felvetésére szóba került, hogy mi üzemeltessünk távcsövet. Az
alpolgármester úr utána érdeklődött milliós költségbe kerülne a távcső vásárlása. Nekem az a
javaslatom, hogy az infláció mértékének emelésével kössenek újabb 1 éves szerződést
Szarvas Aladárral.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

34/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Szarvas Aladár 1026 Budapest, Gábor Áron
u. 61. II/9. vállalkozó részére a szigligeti várban 2 x 0,5 m2

nagyságú területet biztosít turisztikai távcső üzemeltetés céljára
1 éves időtartamra.
A bérleti díj összegét inflációval emelten  84.000 Ft-ban állapítja
meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban megint
belefutottunk egy törvényi szabályozásba, március 1-től hatályba lépett a
jogszabályszerkesztésről szóló rendelet, mely a helyi rendeletek szerkesztésére is vonatkozik.
Ennek megfelelően a HÉSZ-t formailag át kell dolgozni.

Szabó Tibor képviselő: Nem hiszem, hogy ezt a rendezési tervet készítő tervező nem tudta.
Ez a felülvizsgálat nagyon nehezen megy, holott egy önkormányzat bízta meg. Elmondtuk,
hogy mik az elvárásaink, kérésünk, de nagyon nehezen megy. Nem egy egész rendezési tervet
kellett készíteniük…

Balassa Balázs polgármester: De igen, a végére már az egész rendezési tervet, mert olyan
igények lettek, és annyi, hogy rengeteg. Amikor elindultunk volt 23 kérelem, most tartunk 60
körüli kérelemnél. Az egyik beépült a felülvizsgálatba, az hozta a másikat, mert milyen jogon
mondjuk, hogy az egyik kérelem, nem olyan, mint a másiké. Ez várható volt. Most újra át kell



6

dolgozni, törvényszerűvé kell tenni. Talán annyi kedvezményt kapunk, hogy nem kell az
összes szakhatóságot végigjárni, hanem, ha jogszerűvé van téve, akkor ki kell küldeni a
szakhatóságoknak, ki kell újra függeszteni 30 napra, és utána mehet a Balatoni Főépítészhez.
Az, hogy milyen plusz költséggel fog járni a jogszabályváltozás, nem foglalkozik senki. A mi
kifüggesztésünk most járt le, melyre érkeztek észrevételek, kérelmek, melyeket ismertetek a
testülettel. (Kérelmek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
A 0150/9 hrsz-u Fakavölgyben található külterületi ingatlan nem vonható belterületbe, mert
az önkormányzatnak nincs olyan területe, melyből zöldterületet tud kialakítani.
Szigliget közigazgatási területén lakókocsi elhelyezésére most sem ad lehetőséget a rendezési
terv.
Az Aranykagylói utcában lévő épület helyi védelem alóli felmentéssel kapcsolatban a
műemlékvédelmi hatóságtól véleményt kér. Ha a műemlékvédelmi hatóság azt nyilatkozza,
hogy nem műemléképület, akkor a helyi védelem alól felmentik az épületet.
A MEDOSZ üdülőnél a 70 m törlését javasolja, de látvány szempontjából figyelembe kell
venni a homlokzatmagasságot.
A Kossuth utcai cukrászda építésénél támogathatják a szabadon álló beépítését, nem sérül a
település értéke.
A MEDOSZ üdülőnél a földalatti 20 %-os beépítési lehetőséget támogathatják, a sportpálya
átsorolása, jelenleg is sportpályaként működik, valamint a nádtetős épületek tetőterében is
szeretnének szobákat kialakítani, ezért kérnék a „földszintes” szó kihúzását. Egy 4,5 m-es
építménymagasságba már belefér egy tetőtéri szoba. A MEDOSZ üdülő gazdasági és
kereskedelmi övezeti besorolást kapott. A testület támogathatja, a szakhatóságok fogják
megmondani, hogy támogatják-e.
Az Ófaluban a foghíj telkek beépítésével kapcsolatos kérelemre, a szakhatóságok
megvizsgálták a beépítés lehetőségét, csak annak a teleknek a beépítéséhez járultak hozzá,
amin korábban is volt épület.

Szabó Tibor képviselő. A strand léte, hogy legyen parkoló, azt újra megvizsgáltatná a
szakhatóságokkal. Nem lehetne kilépni a természetvédelmi területből, Révfülöp sem tagja.

Lutár Mária körjegyző: Nem az önkormányzat lépett be, kijelölték Szigligetet
természetvédelmi területnek.

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy elég
komoly fiaskót szenvedtem. E miatt több álmatlan éjszakám volt. Igazából eddig nem tudtam,
hogy ki az, aki nagyon keményen megtesz mindent annak érdekében, hogy ne valósuljanak
meg a fejlesztések a várban. Elég komoly háttér munkát folytatnak, rengeteget kellett a
zöldhatósághoz járni, levelet írni, mert valaki folyamatosan írta a leveleket, és elintézte, hogy
ne kapjunk építési engedélyt. Most már odáig eljutottunk, hogy a zöldhatóság támogatja a
fejlesztéseinket a várban, az eddigi építési munkákra volt építési engedély. Ma jutottunk el
odáig, hogy nem tudunk mit tenni, az építési tevékenységet folytatni. A múlt héten sikerült
megtudnom, hogy a váralapítványtól érkezett levél a műemlék igazgatósághoz, hogy
egészségtelen folyamatok indultak el a várban, nem megfelelő színvonalú szolgáltatásokat
viszünk fel, a fejlesztések idegenek a vár jellegétől, múltjától, tehát az önkormányzat nagy
erőket mozgósít, hogy tönkre tegye a várat. A szigligeti Váralapítványnak sikerült megint
keresztbe tenni, nagyon keményen, és ennek megfelelően elég komoly csúszásban vagyunk a
beruházásban. Egyelőre mindenki megérti, tudomásul veszi, de nem bánnám, ha lenne építési
engedélyünk. Az építőanyagot megrendeltük, megvásároltuk. A legszomorúbb a dologban az,
hogy azt próbáltuk legalizálni, amit a Váralapítvány engedély nélkül épített. A
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tervdokumentációt minden szakhatóság elfogadta, most azon vitáznak a jogászok, hogy az
alapítványt be kell-e vonni az eljárásba, mint civilszervezet.

Szabó Tibor képviselő: A Váralapítvány egy élő civil szervezet, és ahhoz, hogy döntést
hozzon, össze kell hívni a kuratóriumot, vagy az elnök önhatalmúlag bármilyen feljelentést,
bejelentést megtehet? Mert én kíváncsi lennék, hogy volt-e kuratóriumi összejövetel, a másik,
pedig Ódor Zoltán kuratóriumi tag, hogy-hogy nem szólt testületi ülésen, hogy gyerekek állj
az egész, mert volt a kuratóriumnak egy ilyen döntése, ami érinti az egész beruházást. Nem
akarok rábeszélni, főleg, hogy nincs itt, de nem értem a logikát. Ha volt kuratóriumi ülés,
akkor a Zolit hibáztatom, ha nem volt, akkor mi az, hogy az elnök az alapítvány nevében
önhatalmúlag bármit csinál, arra hivatkozva, hogy az alapítvány nevében teszem. Elkérném
azt a jegyzőkönyvet, amiben a kuratórium döntött.

Balassa Balázs polgármester: Természetesen nem kérheted el, mert nekünk az alapítványra
nincs rálátásunk. Igazából sokan nem értettek egyet a pályázati kiírással, vagy hogy kiírtuk a
pályázatot. A tervdokumentációt amikor beadtuk, a tervezőnek az a kérése volt, hogy az ott
elkészítendő ételeknek milyen feltételei vannak, gépek stb, csatoljunk, ezt a bérlő elkészítette,
csatoltuk a tervdokumentációhoz. A pályázatot elnyert Németh Zoltán tudomásul vette, hogy
egyelőre még nem sikerült építési engedélyt szereznünk, az épület nincs olyan stádiumban,
mint kellene. Tájékoztatom a testületet, hogy abban a pillanatban, ahogy építési engedély van
a kezünkbe, és tudjuk, hogy az épületet mikor tudjuk átadni, abban a pillanatban a pénz
átutalása, illetve a szerződés aláírása is megtörténik. Az, hogy Németh Zoltánnak ez milyen
kellemetlenséget okoz, ezt bevállalta, az, hogy gépeket megvásárolt, illetve a személyzete is
megvan, ez az ő kockázata.

Szabó Tibor képviselő: Akkor az eddigi beruházást az önkormányzat finanszírozta.

Balassa Balázs polgármester: Pillanatnyilag egy olyan beruházást csináltunk, amire van
építési engedély. A nyugati falat építettük meg. Sajnos ez van, bízom benne, hogy megkapjuk
az építési engedélyt.

Balassa Sándor képviselő: Az alapítványnak van nálunk alapító okirata, mert el kell küldeni
ahhoz a hatósághoz, ahova az alapítvány fordult, hogy mihez van joga, illetve kérni kell,
csatolja hozzá a kuratóriumi döntést. Akkor hiteles, jogszerű a beadványa.

Balassa Balázs polgármester: Én írtam a műemlék hivatalnak egy levelet, melyet testületi
ülést követően ismertetni fogok a testülettel, ami után a lényeges dolgokat már megtárgyaltuk.
A  képviselő-testület  felé  van  egy  kérelem,  amit  vagy  tolerál  a  testület,  vagy  nem.  Nem
kötelező ezt a testületnek tolerálni. A bérleti jogviszonyt elnyert Németh Zoltán adott be egy
kérelmet. Annyi történt az utóbbi időben, hogy alapított egy kft-t, és az lenne a kérdése, hogy
a képviselő-testület hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázat során Németh Zoltán nyert, hogy a
szerződés a kft nevére legyen megírva. A kft neve Németh and Braders Kft.

Szőke István képviselő: Teljesen mindegy már, ez megvolt a pályázatnál…..

Szabó Tibor képviselő. Annak ellenére, hogy én akkor nem szavaztam meg a Zoli pályázatát,
tiszteletbe tartom a többségi akaratot, nekem nincs ellene kifogásom, hogy Németh Zoltán,
vagy Németh and Braders Kft kerüljön a szerződésbe.
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Szőke István képviselő: Elmondtam a véleményemet akkor is. Úgy lett meghirdetve, hogy
meghívásos. Tapolcainak adtuk oda, és gondoljátok végig, kinek adtátok oda üzemeltetésre.
Nekem most támogatnom kell, mert megint én leszek a feketebárány. Én nem vagyon ellene a
bérlőnek, meg akartam kérdezni, hogy létrejött-e a szerződést, de akkor még nem. Mert
felhívták a figyelmemet, hogy november 22-én volt egy ülés, ahol felhatalmaztad a jegyzőt,
hogy kösse meg a szerződést. Az nem történt meg. Januárban itt beszélgettünk, kiderült, hogy
március 20-ig kell szerződést kötni, és április 5-én indul, de már csúszás van. Hidd el, nem
ellene vagyok a dolognak, csak az a helyes megfogalmazás, amit a Sanyi már mondott, nem
szeretem, hogy átvernek. Amikor megláttam az autót a pályázati kiíráskor, tudtam, hogy kié.
Megkérdeztem, hogy mire ajánlotta fel az évi 1.200 e Ft-ot, mert én is tudok számolni. Én azt
kérdeztem, hogy amikor elétették a kis rajzot, ő erre adott 6 milliót. Most fogja be a száját,
mert  arra  adott  6  milliót,  vállalta,  hogy  ő arra,  építmény  nélkül  pályázott.  Még  mindig  azt
mondom, hogy nem Németh Zoltánnal van gondom, csak, amikor kérdeztem, hogy mért 4,5
millióról indul a licit, azt mondtad, mert annyiba fog kerülni. Én ezt nem tudtam, azért voltam
ledöbbenve itt. Én a faluért szavaztam, azért, mert így látom reálisnak.

Békefi Péter alpolgármester: Nincs engedély, nincs szerződés se. Vissza lehet-e kanyarodni,
ellent mondva magunknak, hogy ezt finanszírozza meg az önkormányzat, és ezt béreltesse.

Balassa Balázs polgármester: Ki lett írva egy pályázat, aminek nem a bérlő hibája miatt nem
lett a szerződése megkötve. Januárban idejött a bérlő, hogy szeretnének ezt azt vásárolni.
Mondtam neki, hogy nincs építési engedély, várni kell, nem szeretném ha utána vitáznánk,
vagy bíróságra járnánk, mert nem tudtuk a feltételeket teljesíteni. Tolerálta, és most itt
tartunk, hogy még mindig nincs építési engedély. Nem őmiatta nem lett aláírva a szerződés.

Szőke István képviselő. Visszatérve, nem az Osziék ellen, mert jól csinálják a strandot, de
azt hiszem, az ezelőtti 4 évben volt, amikor a Fodor büfét átvették, akkor módosították a kft-t.

Szabó Tibor képviselő: Elkezdett vásárolni felszerelést, azt mondja, kérem a számlát a kft
nevére. Bajba van… Mi van, ha itt tényleg nem lesz építési engedély. Előre mit szavazzak,
hogy kft, vagy nem kft a bérlő, ha nincs engedély.

Balassa Sándor képviselő: Nincs szerződés. Minden eddigi kockázat az ő dolga volt.
Szerintem túl ragozzuk feleslegesen. Ne gondolkozzunk az ő fejével, szavazzunk.

Balassa Balázs polgármester: Ha megkapjuk az építési engedélyt, abban a pillanatban
megkötöm azt a szerződést, amit már meg kellett volna kötni. Ez a lényege. Aki egyetért
azzal, hogy az „Ivóka” elnevezésű vendéglátó egységet elnyerő Németh Zoltán pályázó
helyett a Németh and Braders Kft-vel kössünk bérleti szerződést, kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem hozott
döntést.

Balassa Balázs polgármester: Hardi Lászlóné több éve légvárat üzemeltet a strandon.
Szeretné a lehetőséget az idei évben is kérni. Korrekt volt, a feltételeket mindig betartotta.
Javaslom, hogy Hardi Lászlóné részére légvár üzemeltetésére az elmúlt évekhez hasonlóan
biztosítson területet a képviselő-testület. A bérleti díjat az infláció mértékével emeljék meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
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35/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a strand területén Hardi Lászlóné Tapolca,
Berzsenyi u. 5. szám alatti lakos részére 2010. 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 inflációval történő emeléssel 141.000 Ft-
ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A Ciframajort megvásárolta egy befektetői csoport.
Szeretnének pályázatot benyújtani egy inkubátor ház kialakítására, egy ipari park létrehozásán
belül, ami azt jelenti, hogy szeretnék az összes épületet felújítani, műhelyeket, irodákat
építeni, ahova várnak helyi vállalkozókat, faipari cégeket stb. Arra pályáznának, hogy
kialakítanák a helyiségeket, amiket bérbe szeretnének adni. A képviselő-testülettől az erkölcsi
támogatást kérik. Javasolja, hogy a Ciframajorba kialakítandó inkubátor ház létrehozását a
képviselő-testület támogassa.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

36/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Ciframajorba kialakítandó inkubátor ház
létrehozását a támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
kérelmezőket tájékoztassa.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Beszéltünk Simon Péter strandi beruházásával kapcsolatban.
Kértem egy vázrajzot, hova lenne elhelyezve. Kérem a testületet, jelöljük ki, hogy konkrétan
hova lenne elhelyezve, a helyszínen nézzük meg. A pénztár vonalától jobbra eső területről van
szó.

A váralapítvánnyal kapcsolatban, ha valakiben kétség merülne fel, szeretném az alábbi
gondolataimat felolvasni.
A mikor 2002-ben a választásokat követően polgármester lettem, sokak számára egyértelmű
volt, hogy a Váralapítvány irányítását automatikusan átveszem, mivel ez a megbízatás a
mindenkori polgármester feladata. Mivel az alapítvány egy teljesen önálló civil szervezet és
az alapító okirat is másként rendelkezett ezért a mindenkori kuratóriumi elnök Mezey Artúr,
mind magánember látja el ezt a megbízatást. Ezt tudomásul véve a továbbiakban, már nem
foglalkoztam az alapítvány irányításának az átvételére vonatkozóan. Az alapítvány
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munkájától nem tudtam és nem is akartam függetleníteni magamat. Mint az önkormányzat, és
a település vezetője, amennyire módomban állt, kontroláltam a munkát, és a jogszabályi háttér
meglétét. Az évek során több hiányosságot is tapasztaltunk, Ilyen volt például, hogy a
kurátorok száma kevesebb volt az alapító okiratban meghatározottnál. Erre Paál József
felhívta a kuratórium tagjainak és az elnöknek a figyelmét.
Folyamatos támadások értek a tulajdonos képviseletében eljáró kincstár és a KÖH részéről, a
vár nem megfelelő működtetésével és a szabálytalan tevékenységgel kapcsolatban. Ezen
hivatalok észrevételei és a saját tapasztalataink alapján is úgy döntött a testület, hogy a lejáró
üzemeltetési megállapodás helyett, melyet az önkormányzat és a váralapítvány között köttetett
nem kötünk új szerződést a vár működtetésére vonatkozóan.
Mivel még voltak befejezetlen megkezdett munkái a váralapítványnak, ezért a képviselő-
testület és Mezey Artúr szóban megállapodtak, hogy rövid időn belül születik egy írásos
megállapodás, melyben a munkák befejezéséhez szükséges idő figyelembevételével pár
hónapra vonatkozóan köttetik egy üzemeltetési szerződés. Mezey Artúr a kuratóriumi
döntésre hivatkozva, semmisnek tekintette a testület előtt tett ígéretét, és nem volt hajlandó
megkötni a megállapodást. A Váralapítvány kuratóriuma (tagjai: Mezey Artúr elnök, tagok:
Ódor Zoltán, Szalay Csaba, Kremnicsán Ilona és Sárközi Árpád), figyelmen kívül hagyva a
megállapodásban foglaltakat, úgy döntött, hogy nem szünteti meg a tevékenységét, és nem
adja át üzemeltetésre a várat az önkormányzatnak, amely szervezetet a kincstár felhatalmazott
a kezelői jog birtoklásával. A képviselő-testület nem kívánt bírósághoz fordulni, ezért kérte a
tulajdonos állásfoglalását, arra vonatkozóan, hogy a szerződés hatályát vesztette-e és az
önkormányzat jogosan jár-e el, ha visszaveszi a vár üzemeltetését. Sajnos több mint fél év
után kaptuk meg az állásfoglalást, melyben egyértelművé vált, hogy már egy éve
jogszerűtlenül üzemelteti a várat az alapítvány. Egy évvel később, 2008 július 1-től tudtunk
„birtokba” kerülni. A képviselő-testület bár foglalkozott a kérdéssel, de eddig nem kívánt
bírósághoz fordulni, pedig lett volna jogi alapja, mivel a Váralapítvány a lejárt szerződéstől
függetlenül gátolta az önkormányzatot az üzemeltetési kötelezettségének gyakorlásában, és
egy éven keresztül jogtalanul szedte a várlátogatóktól a belépőt.
Sokak számára nem érthető, hogy miért van még mindig Váralapítvány. A Váralapítvány
papíron létezik, a vár által megtermelt bevételekből vásárolt gépjárművet, betonkeverőt,
állványokat, bozótvágót, kisgépeket jelenleg magáncélokra használják. Ezek az eszközök az
alapítvány tulajdona, még akkor is, ha ezt a várlátogatók által a vár fejlesztésre befizetett
belépőkből vásárolták. Az átadás-átvételi eljárás előtt kiürítették a várat. Gépeket, autót,
szerszámokat elhordták a várból. Pár darab lyukas vödröt és fórhant lapátot hagytak
számunkra. Az alapítvány létezik, lassan felélik a tartalékukat, és arra várnak, hogy majd az új
polgármester, a falu érdekeit figyelmen kívül hagyva az üzemeltetést visszaadja a
váralapítványnak.
Az  átvétel  előtt  két  szigligeti  személy  dolgozott  a  várban.  Ifjabb  Mezey  Artúr  és  egy
pénztáros, valamint három vidéki. 2009-ben nyolc szigligeti dolgozott a várban, és vidékit
nem alkalmazunk. Talán nem az a falu érdeke, hogy a helyieknek munkát biztosítson?
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Paál József által biztosított szakmai háttérnek is
köszönhetően szakszerű és eredményes munka folyik ismét a szigligeti várban. A sok
programnak és a jelentős marketingnek köszönhetően komoly mértékben nőtt a várlátogatók
száma. Ezáltal többen látogatnak Szigligetre, mely kapcsán a helyi turizmusból élők is több
bevételhez jutnak.
A szigligeti képviselők és a tulajdonos képviseletét ellátó hivatal, valamint a KÖH által
elfogadott várfejlesztési és üzemeltetési koncepció alapján végezzük jelenleg is a
tevékenységünket. A váralapítvány folyamatosan próbálja hátráltatni a munkánkat. Jelenleg a
KÖH-nél tett feljelentést a várban folytatott tevékenységünkkel kapcsolatban. Ezzel is
hátráltatva a jubileumi év előkészületeit, valamint a várban végzett munkákat. Mivel pont az
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alapítvány részéről megmutatkozó rosszindulat miatt figyelünk a teljes jogszerűségre, nincs
mitől tartanúnk, de időben komoly csúszásokat eredményezhet az alapítvány rosszindulatú
tevékenysége. Például az alapítvány megtámadta azt az építési engedélyezési eljárást,
melyben szerepel az a tervdokumentáció is, mely alapján fennmaradási engedélyt kaphatna az
az építési tevékenység, melyet az alapítvány engedély nélkül végzett. Érdekesség képen
szeretném itt megjegyezni, hogy az adófizetőknek több mint 100.000 forintjába került az,
hogy az alapítvány által engedély nélkül épített pénztárat legalizáljuk.
Számomra rendkívül sajnálatos, hogy partnerek ebben a kurátorok is, annak ellenére is, hogy
Ódor Zoltán képviselőként, míg Szalay Csaba a Település Fejlesztési Bizottság tagjaként,
megszavazta a vár programtervét, költségvetését.
Mivel a Váralapítvány kuratóriuma az alapvető partnerségi viszonyt sem hajlandó betartani,
és nem értékelik az önkormányzat által tett gesztusokat, ezért javaslom képviselőtársaimnak,
hogy bírósági eljárás során szerezzünk jogorvoslatot az egy évig tartó jogszerűtlen
várüzemeltetés miatt. Külön hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy megvizsgáljuk a
kuratórium tagságának felelőségét is, mivel nekik módjuk lett volna jogszerűség betartatására.

Bár ez nem az alapítvánnyal kapcsolatos, de Mezey Artúrral igen, illetve egy másik civil
szervezettel. Mezey Artúr a Táj és Településvédő Kör felhatalmazó levelével a birtokában
járja a hatóságokat és keresi az önkormányzat (véleményük szerint van ilyen) jogszerűtlen
határozataira vonatkozó bizonyítékokat. Természetesen én nyugodt vagyok, mert a képviselő-
testület és az önkormányzat minden döntésével a település érdekeit képviselte. Számunkra ez
természetes. Talán mások nem így élnek, és azt hiszik, hogy az ország többi lakója sem
tisztességes. Szeretném felhívni a Táj és Településvédő Kör szigligeti tagságának figyelmét,
arra, hogy gondolják, végig mihez asszisztálnak. Meddig tűrik, hogy a vezetőség által lenézett
szigligeti embereket tovább alázzák. Az évtizedek során bebizonyosodott, hogy szerintük
azért nem szükséges Szigligeten semmi komoly fejlesztést megvalósítani (vitorláskikötő,
szállodák stb.) mert nincsen annyi takarítói állás, ami elegendő lenne az összes munkaigény
kielégítésére, mert a szigligeti ember csak erre jó. Bár a tavalyi évben megtartott ülésükön,
már birkapásztornak is megfelelő képességűnek tartották a szigligeti embert.
Az a helyzet, hogy nagyon stresszes két hetem volt. Felhívtam a Táj- és Településvédő Kör
elnökét, hogy adtak-e felhatalmazó levelet Mezey Artúrnak, mivel ő járja a szakhatóságokat,
hatóságokat, és  nyomoz Szigliget önkormányzata után, hogy mit csináltunk, mit csaltunk, és
erre felhatalmazta a Táj- és Településvédő Kör. Azért mondtam el, mert ezek tények, lehet,
hogy ezek valakinek nem esik jól, de egyetlen egy valótlan mondat, szó nincs benne, és
szeretném, ha a jegyzőkönyvben ez így szerepelne Ezek tények, konkrét dolgok. Elkövettem
azt a hibát, hogy én mindenkinek tolerálom a tetteit, de vannak olyan emberek, akik
alkalmatlanok arra, hogy valaha is megváltozzanak, és emberként tudjanak viselkedni.

Balassa Balázs polgármester: A jegyzőnőnek még van napirendi pontja.

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása

Lutár Mária körjegyző: Mint ismeretes a Köztársasági Elnök Úr 2010. április 11-ére kitűzte
az országgyűlési képviselők választását.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23 § (2) bekezdése alapján a Helyi
Választási Bizottság  tagjait a képviselő-testület választja meg az önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választásának kitűzését követően.
Új tag választására akkor kerülhet sor, ha a választási bizottság tagjának megbízatása
megszűnik.
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Hosszú Zoltánné a helyi választási bizottság póttagja ez év januárjától a körjegyzőség
köztisztviselője, mely összeférhetetlen a bizottsági tagsággal, ezért tagságáról lemondott,
helyette új póttag választása szükséges.
A HVB.  tagjának személyre a Helyi Választási Iroda Vezetője (a jegyző)  tesz indítványt.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdése alapján indítványozom,
hogy a HVB tagjának a képviselő-testület Marton Éva Zsuzsanna Szigliget, Kossuth utca 107.
szám alatti lakóst válassza meg, akivel szemben összeférhetetlenség jelenleg nem áll fenn.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Választási Bizottság póttagjának Marton
Éva Zsuzsanna Szigliget, Kossuth u. 107. szám alatti lakost válassza meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

37/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-estület az 1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdése
alapján a helyi választási bizottság póttagjának Marton Éva
Zsuzsanna Szigliget, Kossuth u. 107. szám alatti lakost választja
meg.

Balassa Balázs polgármester: Fontos kérdésben kell még dönteni. Az ügyvéd úr
tájékoztatása alapján megérett az idő arra, hogy a szigligeti önkormányzat pert indítson a
váralapítvánnyal szemben, melynek tárgya, hogy a váralapítvány 1 évig üzemeltette
jogszerűtlenül a várat. Szeretnénk, ha ezt a bíróság kimondaná, illetve kártérítési igényt
nyújtanánk be az alapítvány által jogtalanul beszedett díjjal kapcsolatban. Javaslatom, hogy
45 napon belül készítsük elő, és indítsuk el az eljárást, és a per tárgyának összegét az elmúlt
év várbevételét vagy a látogatók számával beszorozva a tavaly előtti díjtétellel, 300, illetve
150 Ft-os díjjal. Így megkapjuk, hogy milyen bevételt produkált a váralapítvány 2007-ben, és
2008. év nyarán.
Aki ezzel egyetért kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi

38/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy indítson
pert Szigliget „Váralapítvány” ellen, melynek tárgya annak
megállapítása, hogy az alapítvány 1 évig jogtalanul üzemeltette
a várat. Ezzel egyidejűleg kártérítési igényt terjesszen be az
elmaradt haszon kapcsán, melynek összegét 2007. május 5-től
2008. május 31-ig terjedő időszakban a várbelépők eladásából
keletkezett bevétel összegében határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a Dr. Iglódi Endre ügyvédet
bízza meg a perben az önkormányzat képviseletével.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Balassa  Balázs polgármester
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Balassa Balázs polgármester: A Váralapítvány Szigliget, Kossuth u. 54. címre van
bejegyezve, mely az önkormányzat székhelye. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy vonja
vissza a váralapítványtól a Szigliget, Kossuth u. 54. cím székhely címként való használatát, és
szólítsa fel az alapítvány elnökét, hogy a székhelyváltozást, az alapítványt nyilvántartó
Veszprém Megyei Bíróságon kezdeményezze. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

39/2010.(III. 16.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület a továbbiakban nem járul hozzá ahhoz,
hogy a Szigliget „Váralapítványnak” - Szigliget Község
Önkormányzatának tulajdonában álló, az önkormányzat
székhelyeként  megjelölt  -  Szigliget,  Kossuth  utca  54.  sz.
ingatlan legyen székhelyéül bejegyezve.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Szigliget „Váralapítvány” kuratóriumának elnökét és az
alapítványt nyilvántartó Veszprém Megyei Bíróságot is
tájékoztassa.
Határidő: 2010. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester   körjegyző

Szabó Tibor
képviselő

jkv.hitelesítő
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