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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2010. május 12-én 18.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános 

üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. 

 

 

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 

 

Tanácskozási joggal meghívottak   

 

Lutár Mária körjegyző 

       

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 

8 képviselő-testületi tag közül 8 képviselő-testületi tag az ülésen megjelent. Az ülés 

határozatképes.  

 

 

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

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Részvétel a Festetics Vágtán  

 

2./ Farkas villa ivóvízellátásának biztosítása  

 

 

1./ Részvétel a Festetics Vágtán  

 

Balassa Balázs polgármester: A Balaton Vágtán sajnos csak a második helyet szerezte meg 

a szigligeti Önkormányzat által indított ló és lovas, viszont a tapasztalatok alapján esélyesnek 

tartja a lovat arra, hogy a Nemzeti Vágtán is eséllyel induljon. Mivel az Önkormányzatnak 

anyagi forrás nem áll rendelkezésre arra, hogy a 2 millió forintos nevezési díjat befizesse, 

ezért az előselejtezők az egyetlen lehetőség a részvétel kiharcolására. A következő 

előselejtező a Gyenesdiáson megrendezésre kerülő Festetics Vágta. Kéri a testületet, hogy 

járuljon hozzá, hogy a 20 ezer forintos nevezési díj, és a ló szállítási költségét felvállalva 

induljanak ezen a megmérettetésen.  

 

Szabó Tibor képviselő: A polgármester úr látja, hogy van-e esélye a lónak a továbbjutásra, 

amennyiben esélyesnek tartja, ő támogatja a nevezést. 

 

Balassa Sándor képviselő: A két évvel ezelőtti Nemzeti Vágtán elért eredményről azóta is 

sokan beszélnek. Véleménye szerint is jó lenne ha a budapesti futamon Szigliget ismét 

képviseltetné magát. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Festetics Vágtán 

Szigliget képviseletében indítsa Iowa nevű lovat. A nevezési díjra és a szállítási költségre 

70.000 Ft-ot biztosítson az általános tartalék terhére. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

76/2010. (V. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Festetics Vágtán az Iowa nevű 

lovat indítja. A nevezési díjra és a szállítási költségre 

70.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a 

képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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2./ Farkas villa ivóvízellátásának biztosítása  

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkeresték a Farkas villa üzemeltetői azzal a problémával, 

hogy az ivóvíz ellátást biztosító szivattyú javíthatatlanná vált. Tudomása van arról, hogy már 

évek óta folyamatosan problémák voltak a szivattyúval és a hozzátartozó kiegészítőkkel. 

Főleg a nyári csúcs időszakban vált körülményessé az ivóvízellátás a villában. A kérelem 

mellé csatolták a javításra vonatkozó árajánlatot és szakvéleményt, mely szerint ez a 

megoldás hosszú időre megoldaná az ivóvízellátást.  

A bérlők véleménye szerint a bérlemény alapvető működéséhez szükséges ivóvízhálózat, 

elektromos ellátást a bérbeadó köteles biztosítani. Ebből fakadóan az önkormányzatra hárul 

ennek a beruházásnak a költsége. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az önkormányzat már az idei évben a válságra való tekintettel 

elengedte a bérleti díj egy részét. Nem hiszi, hogy feltétlenül szükséges további engedmény. 

Ezenkívül nincs tisztában azzal, hogy a bérleti szerződés erre vonatkozóan mit tartalmaz. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a bérleti szerződésben 

kimondottan az ivóvíz hálózatot biztosító szivattyú meghibásodására vonatkozóan nincs 

kitétel. Véleménye szerint mivel a DRV által biztosított víznyomás nem elegendő ahhoz, 

hogy a villában az alapvető működéshez szükséges feltételeket biztosítsa, az önkormányzat 

köteles a szivattyú javításának költségeit átvállalni. 

 

Szabó Tibor képviselő: Valóban ő is hallott a rendszeres problémáról, de ő sincs tisztában 

egyértelműen azzal, hogy ennek a problémának a megoldása kinek a feladata. Mindenképpen 

meg kellene vizsgálni a lehetőségét annak, hogy az önkormányzatra több teher ne háruljon a 

Farkas villával kapcsolatban, mert lassan már a bérleti díj elengedésből, javíttatásokból eredő 

költségek ismeretében nem lesz értelme a bérleményt kiadni.  

 

Balassa Sándor képviselő: Ő a továbbiakban sem támogatja az önkormányzat teherviselését, 

kéri a polgármestert, hogy a DRV-vel egyeztessen, illetve vizsgálják meg annak lehetőségét, 

hogy minél kisebb költségből oldják meg ezt a problémát, mivel véleménye szerint az 

ajánlatban szereplő összeg csökkenthető. 

 

Szabó Tibor képviselő: Egyetért a képviselő-társával és ő is javasolja, hogy kérjenek be még 

ajánlatot a beruházásra vonatkozóan és ennek ismeretében döntsenek a beruházás 

finanszírozásáról. Támogatná, hogy vagy a bérlővel közös teherviselés útján vagy a költségek 

csökkentésével maximum 500 ezer forintra minimalizálják az önkormányzat teherviselését. 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselők javaslata alapján a beruházásra vonatkozóan új 

ajánlatok, kivitelezésre vonatkozó megoldások bekérése, készítése szükséges, törekedve arra, 

hogy a műszaki tartalom ne csökkenjen, viszont a költségek minimalizálódjanak.  Ugyancsak 

szükségesnek tartja a testület, hogy a DRV-vel közösen megvizsgálják annak lehetőségét, 

hogy nagyobb víznyomás biztosításával szükségtelenné váljon az átemelő szivattyú. Amint 

megfelelő árajánlatok rendelkezésre állnak, a képviselő-testület újból tárgyalja a beadványban 

foglaltakat. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

77/2010. (V. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Farkas villa ivóvíz ellátásával 

kapcsolatos beruházásra vonatkozóan megállapítja, hogy 

új ajánlatok, kivitelezésre vonatkozó megoldások 

bekérése, készítése szükséges, törekedve arra, hogy a 

műszaki tartalom ne csökkenjen, viszont a költségek 

minimalizálódjanak.  Ugyancsak szükségesnek tartja a 

testület, hogy a DRV-vel közösen megvizsgálják annak 

lehetőségét, hogy nagyobb víznyomás biztosításával 

szükségtelenné váljon az átemelő szivattyú. Amint 

megfelelő árajánlatok rendelkezésre állnak, a képviselő-

testület újból tárgyalja a beadványban foglaltakat. 

 

Határidő: 2010. május 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A vári rendezvényeken a színvonal növelése érdekében 

felkértek kézműveseket, hogy értékesítsék portékájukat, és bemutassák a termékek 

előállításának folyamatát. Eddig ezért nem fizettek bérleti díjat. Szeretné, ha a testület ezzel 

kapcsolatban állást foglalna, mivel a közeljövőben megrendezésre kerül a Várfesztivál, ahova 

szeretnének több kézművest is meghívni. 

 

Káli Magdolna képviselő: A Süllőfesztivál tapasztalata alapján mondja, hogy nagyon 

szeretik a látogatók a kézműves termékeket. Ezért ő támogatja, hogy a várban is minél több 

rendezvényen megjelenhessenek. A bérleti díj mértékét nehéz így megállapítani, már csak 

azért is, mert egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy ezekből a termékekből 

vásároljanak. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Egyetért azzal, hogy szükségesek ezek a szolgáltatók, de nem tartja 

helyesnek, hogy ne fizessenek helypénzt.  

 

Balassa Balázs polgármester: Ő is támogatja, hogy helypénzt állapítsanak meg, viszont fél 

attól, hogy ezzel a színvonalas kézműveseket elriasztják. Az ő tapasztalat is az, hogy egyre 

kisebb a vásárlói kör, akik ezeket a termékeket meg tudják fizetni. Az viszont tény, hogy az 

emberek szívesen sétálgatnak, nézelődnek az árusok sátrai között. Ő erre a három napos 

rendezvényre 5.000 Ft-os helypénzt javasol. 

 

Békefi Péter képviselő: Kérdezi a polgármester urat, hogy napi 5.000 Ft-ra gondolt-e, mert 

amennyiben a három napra, azt ő kevésnek találja.  

 

Balassa Sándor képviselő: Ezt ő nem tudja lemérni, viszont azt sem szeretné, ha nevetséges 

összeget állapítana meg a képviselő-testület. A programok színvonalát ez emeli, ne kérjenek 

bérleti díjat. 
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Balassa Balázs polgármester: Az 5.000 Ft-ot három napra gondolta, de maximum 10.000 

Ft- megfizetését tartja reálisnak a három napra. Kéri a testületet, hogy támogassa ezt a díjat. 

 

Mivel több javaslat a bérleti díjra vonatkozóan nem érkezett, ezért javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a Várfesztivál idejére a kézművesek helypénzét 3 napra 10.000 Ft-ban 

állapítsák meg. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

78/2010. (V. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Várfesztivál idejére a kézművesek 

helypénzét 3 napra 10.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.25 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

Szabó Tibor 

képviselő 

jkv.hitelesítő 

 


