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Készült a Képviselő-testület 2010. június 17-én 18.00 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  

 Szabó Tibor képviselő  
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 
 Lutár Mária körjegyző  

 
Lakosság részéről: 2 fő 

 
 
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./ Szigliget Községért Közalapítvány megszűntetése  

  
2./ Vegyes ügyek  

 
 
1./ Szigliget Községért Közalapítvány megszűntetése 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést képviselő 

társaim kézhez kapták. Az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokról már előző üléseken tárgyalt 
a testület. Az a javaslatom, hogy az előterjesztésnek megfelelően az alapítványt szűntesse 
meg a testület. Az ellenőrző bizottság, a kuratóriumi tagokkal kapcsolatban informálódtam, 

hogy ki kívánja továbbra is ellátni a tisztségét, illetve az előző üléseken javasolt személyekkel 
felvettem a kapcsolatot. A megkeresett személyek többsége nem kívánja a tisztséget vállalni. 

A fentiek miatt, valamint az alapítvány elmúlt években végzett munkája miatt, úgy gondolom, 
nem feltétlenül szükséges az alapítvány fenntartása. Kérem képviselő társaim véleményét.  
 

Szabó Tibor képviselő: Mi tettünk javaslatot a kuratórium elnökének, tagjainak személyére. 
Ezek szerint nem sikerült..  
 

Balassa Balázs polgármester: Csiszár Jenő nem vállalta, Szabó Lászlóné nem tudja vállalni, 
ő az iskolai alapítványt csinálja. Kosztolányi Dénes nem tudta vállalni, a Bakos Attila és 

Simon Péter elvállalta volna, de hiányzik így is három fő. Két lehetőség van, azt mo ndjuk, 
hogy megkeresünk még másokat, vagy szűkítjük a tagságot, de továbbra is jelentkezik a 
probléma, az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása. Mint meg tudtam, a bizottság tagjai 

sem tudták, hogy ők tagok, nem kívánják most sem csinálni.  
 

Szabó Tibor képviselő: Azért említettem, mert én megkérdeztem Pupos Lajost, és ő 
elvállalná a tisztséget, de még így is nagyon foghíjas a dolog. Nem egyszerű egy alapítványt 
létrehozni, új tagokkal lehetne működtetni, de nem tudom.  

 
Balassa Sándor képviselő: Egy szervezet, nem attól működik, hogy van, attól működik, hogy 

vannak olyan emberek, akik működtetik. Alapvetően, ha egy ilyen szervezet a településen 
működik, az jó, de erőltetve, úgy gondolom, nem kell. Ha nem találunk olyan személyeket, 
akik ezt pozitívan, aktívan tudják működtetni, akkor felesleges.  

 
Balassa Balázs polgármester: Szigligeten van négy alapítvány, abból egy működik jól. A 

Váralapítványról nem kívánok véleményt alkotni, van a Tornaterem alapítvány, ami semmi, 
itt van ez, ami ugyancsak nem működik. Egyedül az iskolai alapítvány működik, de az is azért 
működik, mert a Teri a szívén viseli.  

 
Szabó Tibor képviselő: Alapvetően, ami az alapítvány feladata, az megoldott az 

önkormányzaton belül is.  
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Balassa Balázs polgármester: Akkor lenne még értelme, ha a személyi jövedelemadó 1 %-át 
le tudná hívni, de nem tudja. Ezt az iskolai alapítvány le tudja hívni. Ha esetleg az iskolával 
történik valami, akkor az alapítvány alapszabályát módosítva, akár átvállalhatná ennek a 

szerepét. Úgy gondolom ennyi alapítvány, ami nem működik felesleges.  
691.500 Ft van az alapítvány számláján, aminek a felhasználásáról a testületnek kellene 

dönteni. 
 
Lutár Mária körjegyző: Az alapítvány céljai között szereplő célokra lehet felhasználni. 

Infastruktúra fejlesztése, táj- és természetvédelmi értékek megőrzése, község kulturális 
életének felvirágoztatása, kulturális hagyományok és új kezdeményezések ötvözésével, 

bűnözés megelőzése érdekében polgárőrség működésének támogatása, átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok támogatása. Ezekre a célokra lehetne visszaforgatni, csak konkrétan 
meg kellene határozni a képviselő-testületnek. 

 
Balassa Sándor képviselő: Van-e olyan befizetés, tudtok-e róla, ami konkrét célra került 

befizetésre? 
 
Lutár Mária körjegyző: Nem tudunk róla, ezek kisebb összegű befizetések, melyeket 

lekötöttünk és évek óta halmozódik.  
 

Balassa Balázs polgármester: A testületnek határozatba kell foglalni, mert, ha megszűnésre 
kerül az alapítvány a bíróság felé meg kell küldeni a határozatot, hogy milyen célra kívánja 
felhasználni az összeget. Ez része a megszűnésnek.  

 
Balassa Sándor képviselő: Magam részéről támogatnám a strandi parkolóba térfigyelő 
kamera kihelyezését, hogy nagy része lefedett legyen.  

 
Békefi Péter alpolgármester: Én is a közbiztonság terén történő beruházásra gondoltam.  

 
Balassa Balázs polgármester: Az én javaslatom is az, hogy ne egy konkrét célt 
fogalmazzunk meg, hanem a közbiztonság javítás céljára kívánjuk hasznosítani ezt az 

összeget. Javasolja, hogy az előterjesztés alapján Szigliget Községért Közalapítványt a 
képviselő-testület szűntesse meg, az alapítvány számláján lévő 691.500 Ft pénzösszeget a 

közbiztonság javítására használják fel.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 
87/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 
1. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése 
alapján kezdeményezi a Veszprém Megyei Bíróságon Pk.60.178/1994./20 sz. alatt bejegyzett 
Szigliget Községért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését mivel a 
Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretek között 
hatékonyabban megvalósítható.  

2. A megszűnő Közalapítvány feladatainak ellátásáról – a polgármester útján – a Képviselő-
testület gondoskodik.  
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3. A pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően a megmaradt pénzbeli vagyon az 
Önkormányzat költségvetésébe a Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől 
előirányzatába kerül beépítésre. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bírósági eljárás megindításának 
Képviselő-testület nevében történő kezdeményezésére és az eljárásban az alapító 
képviseletére. 

5. A megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészíti a számviteli 
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti 
beszámolóját. 

6. A Képviselő-testület a megszüntetést követően a Közalapítvány vagyonának 
számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a vagyon értéke erejéig – a polgármestert jelöli 
ki. A jogutód nélkül megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a 
Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzőségét jelöli ki. A polgármester 
gondoskodik – a hitelezők kielégítése után fennmaradó – a vagyon Szigliget Község 
Önkormányzata költségvetési elszámolási szálájára történő utalásáról.  

7. Az Önkormányzat a vagyont átvett bevételként számolja el és a „Közbiztonság javítása” 
célokra köteles fordítani. 

8. A polgármester a Szigligeti Harsonában és Szigliget község internetes portálján 
közleményben tájékoztatja a nyilvánosságot. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Vegyes ügyek 

 

Kisfaludy utca 26. szám alatti ingatlan bérleti ügye  

 

Balassa Balázs polgármester: Előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy 
készítsünk a bérletre vonatkozóan anyagot. Az előterjesztést, határozati javaslatot kép viselő 

társaim megkapták. Kérem képviselő társaim véleményét. A bérleti időtartam 5 év, bérleti díj 
összege 280 e Ft, mely infláció követő, illetve 5 éven keresztül 100 e Ft értékben palackozott 

bort kap az önkormányzat a bérlőtől.  
 
Szabó Tibor képviselő: Az előterjesztést végigolvastam, de én maradok az előző üléseken is 

elmondott véleményemnél, én továbbra is a pályáztatás mellett vagyok. 17 éves működtetés 
után nem volt még megpályáztatva, főleg így a ciklusunk végén. Nem haragból, vagy más ok 

miatt, én a pályáztatás mellett maradok, de természetesen a döntés nem rajtam múlik, hanem a 
testületen. 
 

Balassa Sándor képviselő: Nem akartam elsőként elmondani a véleményemet, de én sem 
kívánom a döntésemet megváltoztatni. Magam részéről megvárnám az Öcsit, hogy jön-e, mert 

úgy gondolom, rossz lesz a szavazás eredménye.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mivel előterjesztettem, ezért szavazásra is bocsátom. 

Amennyiben nem születik döntés, és a hiányzó testületi tagok megérkeznek, akkor a mai nap 
újra napirendre vennénk. Aki egyetért azzal, hogy újabb 5 évre kössünk szerződést Szászi 

Endrével a Kisfaludy utca 26. szám alatti üzlethelyiségre, a bérleti díj összege 280 e Ft, mely 
infláció követő, a kérelmében szereplő korszerűsítési felújítási munkákat saját költségén 
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végezi el, illetve 5 éven keresztül 100 e Ft értékben palackozott bort ad az önkormányzatnak 
reprezentáció céljára. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 

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

 
 

Balassa Balázs polgármester: A napirendre visszatérünk, ha a hiányzó képviselők közül 

valaki megérkezik az ülésre.  
 

 
Az ülésen megjelent Hübner Katalin. Jelezted, hogy a vegyes ügyek keretében szeretnél 
hozzászólni. Megadom a szót.  

 
Hübner Katalin: Tisztelt képviselő-testület. Problémám a következő. 2006. október 16-án 

adtam át személyesen az általános rendezési terv helyi építési szabályzata módosítására 
javaslatot, mert téves adatokkal szerepelt a mi ingatlanunk. Hozzá kell tenni, hogy a 
beadványra a mai napig írásos választ nem kaptam. 2010. június 11-én személyesen bejöttem 

a hivatalba, de közben kétszer beszéltem a polgármester úrral, aki mondta, hogy most van 
módosítás, ki lesz javítva, minden rendbe lesz. Négy év eltelt, újra bejöttem. A kérdést Lutár 

Mária körjegyzőnek tettem fel, amire azt a választ kaptam, hogy minden fenn van a honlapon, 
meg lehet nézni, el lehet olvasni, Bécsben is el lehet olvasni…  
 

Lutár Mária körjegyző: Ezt nem mondtam…  
 
Hübner Katalin: Lényege a dolognak, hogy az Internetről mindent letöltöttem, megtaláltam 

szám nélkül a 2009-es rendeletet a helyi építési szabályzatról. Ez a rendelet 2009. június 1-én 
lép életbe. Ha én ezzel a rendelettel kapcsolatban szeretnék bármit tenni, akkor nincs szám, 

nem tudok hivatkozni semmire. Én ezt így nem tudom elfogadni. Utána néztem, a magyar 
törvény szerint, az önkormányzathoz írásban beadott kérelemre 90 napon belül köteles írásban 
válaszolni. Az 53. oldal 2. sz. mellékletében műemléki jelentőségű terület érintett helyrajzi-

számai. A 106 hrsz, ami az enyém, benne van. Az 59. oldalon szerepel, Iharos utca hrsz 
pontos, rendeltetése pince, présház. Utána a 68. oldalon részletesen fel van sorolva, milyen 

beépítési lehetőségek vannak, tehát a jelenlegi helyzetet méri fel, ott a 106. pontnál az 
szerepel, hogy a telek m2-e 469 m2, nekem 5281 m2 a területem. Az épületek alatti területek 
177 m2, ez nagyságrendileg stimmel. Jelenlegi beépítettségre 40,32 %-ost ír. Én, ha a 

teleknagyságot nézem és a rajta álló épületet, ami 1909-ben lett kész, akkor az 3,35 %-os 
beépítettséget jelent. Abban az esetben, mivel két részre oszlik tulajdoni lap szerint, az egyik 

lakóház és udvar, a másik gyümölcsös kert, abban az esetben, ha csak azt nézem, ahol a 
lakóház és az udvar áll, akkor sem stimmel. Szeretnék választ kapni arra, hogy milyen adatok 
alapján maradt továbbra is ez így benn a szabályzatban. Szükségem lenne rá, hogy pontos 

adatokat tartalmazzon, mert az építkezést szeretnénk tovább folytatni, felújításokat végezni. 
Amíg nem szerepel megfelelően a Helyi Építési Szabályzatban, add ig nem tudunk lépni sem.  

 
Balassa Balázs polgármester: Szeretnék válaszolni rá, mivel a rendezési terv módosítását én 
koordináltam, illetve az egész folyamatára rálátásom van. Egy hibát elkövettem, amit vállalok 

is. Ugyanúgy, ahogy neked is, illetve a kérelmezők 90 %-ának szóbeli választ adtam, amit a 
kérelmekre ráírtam, amikor az iktatás megtörtént. A törvény előírja, hogy írásos választ kell 

adni, de abban az esetben, amikor konkrét választ nem tudok adni, csak annyit, hogy 
folyamatban van, és amikor módosítjuk a rendezési tervet, ezt természetese elbíráljuk. Ebben 
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az esetben a kérelmezőket szóban, vagy telefonon tájékoztattam. Amit az előbb említettél, az 
nem ilyen jellegű módosításokra vonatkozott, hanem változott a törvény, amihez hozzá kellett 
igazítani a rendezési tervünket. Erre volt egy határidő. Amiből te idéztél, ennek a 

módosításnak a része volt. Ezzel egyidőben elindult a rendezési terv módosítása, ami nem a 
törvényi háttérrel foglalkozott, hanem a lakosság számára sérelmes, vagy a település számára 

nem előnyös módosításokat tartalmazza. Ennek része lesz a helyi védelem alatt álló épületek 
listája. 
 

Lutár Mária körjegyző: Amit Ön felolvasott, az két különböző dolog. A rendezési tervben 
szerepelnek műemlék épületek, illetve helyi védelem alatt álló épületek. Amit felolvasott 106 

hrsz-u ingatlanra, az nem az Ön ingatlana, az Ön ingatlana 0106 hrsz, külterület. 
 
Hübner Katalin: Akkor az a 106 hrsz-u ingatlan nem az enyém. És akkor ez a pince, 

présház? 
 

Lutár Mária körjegyző: Erre nem tudok Önnek válaszolni. Azt mondta, hogy a tulajdoni 
lapon úgy szerepel, hogy lakóház és udvar. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés a hivatalos, 
és hiteles. A rendezési tervkészítők átvették a korábbi rendezési tervet készítőktől a listát, 

hogy hogyan került bele, hogy pince, présház, nem tudom. Ezt szerintem javítani lehet. 
 

Balassa Balázs polgármester: A javítás már úgy tudom megtörtént, csak még egyszer 
mondom, még nincs elfogadva a rendezési terv módosítása. Hogy mikor történt az, hogy helyi 
védelem alatt álló épületként szerepel a rendezési tervben azt nem tudom, ez már valamikor 

korábban történhetett.  
 
Hübner Katalin: Helyi védelemmel én egyetértek, mert mi ugyanabban a formában kívánjuk 

helyreállítani, ami idő- és pénzigényes dolog. Úgy szeretnénk felújítani, ahogy annak idején 
volt, mi kaptunk fényképet, ami alapján szép lassan helyreállítjuk az épületet.  

 
Balassa Balázs polgármester: Az, hogy helyi védelem alatt áll, az kötelezettség, de az, hogy 
a tulajdoni lapon és a rendezési tervben az ingatlan megnevezése másként szerepel, annak az 

építési engedély szempontjából nincs jelentősége. Az építési hatóság azzal foglalkozik, hogy 
helyi védelem alatt áll, ennek megfelelően fogják az engedélyt kiadni, viszont a megnevezés 

tekintetében erősebb a tulajdoni lap, mint a rendezési tervbe tévesen beírt pince, présház.  
 
Hübner Katalin: Helyi védelem, pontosan mit jelent?  

 
Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv tartalmazza, hogy mik azok a fontos 

feladatok, ha építkezés történik, amire figyelni kell.  
 
Hübner Katalin: Köszönöm a választ. Akkor maximális félreértés történt.  

 
Balassa Balázs polgármester: Azt el kell még mondani, hogy az egyeztetések megtörténtek, 

véleményeztetésre el lett küldve. Sajnos törvényi módosítás miatt, még át kell dolgozni az 
anyagot formai okok miatt. A műemlék épületek, a helyi védelem alatt álló épületek 
rendszerezése, a teljes anyag elkészítése az majd, amikor a képviselő-testület elé kerül 

elfogadásra, akkor lesz mellé rakva, mert ezt nem kellett a főépítésznek elküldeni, mert ez a 
rendezési tervnek egy melléklete.  

 
A választ Hübner Katalin elfogadta, térjünk vissza a vegyes ügyek tárgyalására.  
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Szabó László fafaragó kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, a strandon szeretne fából 
készült padokat, szobrokat árusítani. Hivatkozott rá, hogy többször itt volt a Süllő fesztiválon.  

 
Békefi Péter alpolgármester: Az, hogy a Süllő fesztiválon itt volt, azt megértem, de a 

strandolók között, hogy akarna árusítani.  
 
Balassa Balázs polgármester: A helyigénye sátor nagyságú, 2,5 x 2 fm. Az egy dolog, hogy 

sátor nagyságú területet szeretne bérelni, de ha kirakja az árut, ötször ekkora terület kellene. 
Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy szükség lenne rá.  

 
Balassa Sándor képviselő: Te azt mondod, hogy nem biztos, én meg tudom, hogy nincs rá 
szükség, nem a strandra való, és nem kell. A strand környékére esetlegesen, de a strand 

területére semmiképp, nem csinálunk piacot a strandból.  
 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szabó László kérelmét a képviselő-
testület utasítsa el, kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 

88/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szabó László fafaragó kérelmét elutasítja, a 
strandon fabútorok, szobrok árusítására helyet nem biztosít.  
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Szabó László kérelmezőt tájékoztassa.  
Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 

Balassa Balázs polgármester: Natur Tourist 97’ Bt strandi bérleti szerződése lejárt. Kozma 
Tibor kéri, hogy a képviselő-testület egy évvel hosszabbítsa meg a szerződését. Az épület 

Kozma Tiboré, az épület alatti területről van szó. Javaslom, a bérleti szerződés 1 évvel történő 
meghosszabbítását, valamint a bérleti díj inflációval történő emelését. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon.  

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 
89/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 
A képviselő-testület a Natur Tourist 97’ Bt strandi bérleti 

szerződését 1 évvel meghosszabbítja. A bérleti díj összege 
224.400 Ft. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.  

Határidő: 2010. június 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ az idei évben is kéri a képviselő-testület támogatását. A kerületben 
élő hátrányos helyzetű családok gyermekei számára szerveznek nyári tábort a Szentes városi 

üdülőbe július 18-tól 24- ig. A képviselő-testület a korábbi években a táborban részt vevő 
gyermekek részére ingyenes strandbelépőt biztosított. Kérik, hogy az idei évben is biztosítsuk 

a lehetőséget. Az elmúlt években térítésmentesen biztosítottuk a strand használatot. Javaslom, 
hogy a Hegyvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által július 18-tól 24-ig szervezett 
nyári táborban résztvevő gyermekek részére térítésmentes strandbelépőt biztosítson a 

képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
90/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Hegyvidéki Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ által július 18-tól 24- ig szervezett nyári 
táborban résztvevő gyermekek részére térítésmentes 

strandbelépőt biztosít. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

kérelmezőt tájékoztassa.  
Határidő: 2010. június 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Két kérelem érkezett Badacsonytomaj és Taliándörögd 

önkormányzatától. Mindkét település árvízkárosult gyerekeket nyaraltat. Badacsonytomaji 
önkormányzat azt kérte, hogy egy alkalommal a várba mehessenek be ingyenesen a gyerekek, 

a taliándörögdi önkormányzat az időjárástól függően a strandra kéri.  
 
Balassa Sándor képviselő: Egy-egy turnus, jöjjenek.  

 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Bizonyára, már mindenki tudja, hogy az idei 

évben 750 éves a vár, a 71-es út mellett van két tábla, mely ezt hirdeti. A táblákat a Magyar 
Turizmus Zrt pályázat útján állította fel, az ő tulajdonuk volt, a továbbiakban nem tudják 
működtetni, karbantartani. Azt kérik az önkormányzattól, hogy a táblák tulajdonjogát vegye 

át, melynek eszmei értéke darabonként 1000 Ft. Ingyenesen átadják, azt kell vállalni, hogy a 
szükséges felújítást, karbantartást elvégeztetik a táblákon. (Ismerteti a megkeresést.) 

 
Békefi Péter alpolgármester: A közútkezelő fele nincs költség?  
 

Balassa Balázs polgármester: Nincs bérleti díj. Javaslom, hogy a Magyar Turizmus Zrt által 
kihelyezett idegenforgalmi nevezetességet jelölő 2 db tábla tulajdonjogát 1000 Ft eszmei 

értékben a képviselő-testület vegye át. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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91/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Magyar Turizmus Zrt által kihelyezett 
idegenforgalmi nevezetességet jelölő 2 db tábla tulajdonjogát 

1000 Ft eszmei értékben átveszi.  
Megbízza a polgármestert, hogy az átadás átvételről szóló 
megállapodást írja alá.  

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A rendőrkapitány úrtól kaptunk egy megkeresést 

bűnmegelőzési kiadvány támogatása tárgyában. (Ismerteti a megkeresést.) Készült egy 
kiadvány, mely három nyelven felhívja a figyelmet, hogy mire figyeljünk lopás, besurranás, 

autófeltörés esetén. Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy ezt a kiadványt 
szórólapként eljuttatja az ingatlantulajdonosokhoz, rendelhet az önkormányzat. Az a kérdés, 
akarjuk-e támogatni ezt a kiadványt.  

 
Balassa Sándor képviselő: Ez egy teljesen felesleges kiadvány, mi fizessünk azért, hogy 

felhívjuk a tulajdonosok figyelmét „csukd be az ablakodat, ne hagyj értéket az autódban” stb. 
 
Balassa Balázs polgármester: A bűnmegelőzésnek nem ez az egyetlen módja, ezért nem 

kívánjuk szórólapként a településen az ingatlan-tulajdonosokhoz eljuttatni, nem kívánjuk 
támogatni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

92/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a bűnmegelőzési kiadványt, forráshiány 
miatt nem támogatja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
Dr. Smura János rendőrkapitányt tájékoztassa.  
Határidő. 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Balassa Balázs polgármester: Magyar Úti-atlasz Magyarország legértékesebb gyűjteményes 
térképatlasza néven kerülne kiadásra egy térképatlasz, mely az összes várost, és a 
legértékesebb településeket tartalmazza. Három nyelven kerülne kiadásra. A települések 

térképes anyagát, az állandó rendezvényeket, látnivalókat tartalmazná. Egy oldal 96 e Ft + 
Áfa. 

 
Balassa Sándor képviselő: Nyereségérdekelt vállalkozás. Mi előfinanszírozzuk, ő meg 
beveszi a hasznot. 

 
Balassa Balázs polgármester: Megköszönjük a lehetőséget, forrás hiányában, a 

térképatlaszban nem kívánnak megjelenni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 



 10 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

93/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a község térképével a Magyar Úti-atlasz 
kiadványban forrás hiányában nem kíván megjelenni.  
Megbízza a polgármestert, hogy a kiadót a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa.  
Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen szó volt a Farkas-villa ivóvíz 
ellátásáról. Az akkori ajánlat és a megvalósulás között jelentős különbség van. A testület 

hozzáállása alapján mertem rábólintani.. 
 
Szabó Tibor képviselő. Ez megoldaná a problémát?  

 
Balassa Sándor képviselő. Nekem továbbra is az a kérdésem. Kötelezettségünk-e? Ha 

kötelezettségünk, akkor természetesen egyértelmű, ha nem kötelezettségünk, akkor viszont 
felajánlunk-e ennyit annak tükrében, hogy 50 %-ra lecsökkentettük a bérleti díjat.  
 

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, az akkori testületi ülésen ezt már tisztáztuk.  
 
Balassa Sándor képviselő: Akkor is kérdésként felvetődött, és nem kaptunk rá választ. Ez az 

én egyéni véleményem.  
 

Balassa Balázs polgármester: Akkor is egyértelműen ez volt a válaszom, ami most. A  
bérbeadó a bérleménynél köteles az alapvető közműveket biztosítani, ez az ivóvíz, a villany. 
Ezt a két dolgot a tulajdonos köteles biztosítani. Itt a testületi ülésen felvetődött, hogyan 

lehetne a vízműn keresztül olyan nyomásnövekedést produkálni, ami nem teszi szükségessé 
egy plusz szivattyú beépítését. Másnap felhívtam a vízművet, azt a választ kaptam, nem 

tudják megoldani, hogy nagyobb nyomás legyen. Mi az épületet és nem területet adtuk bérbe, 
ezért kötelesek vagyunk biztosítani, hogy használni tudják az épületet. Az a kérésem, hogy az 
ivóvíz biztosításához szükséges munkát az önkormányzat kifizethesse, ennek költsége 237 e 

Ft. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
94/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Farkas-villa ivóvíz biztosításához 
szivattyú beépítését szükségesnek tartja, a szivattyúra 237 e Ft-
ot biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Szabó Antenna Bt - tájékoztatási kötelezettségének eleget téve 

- tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előfizetői díjat 100 Ft-tal megemelte, így 1570 
Ft/hó az előfizetői díj.  

Bizonyára mindannyian tudják, hogy az amerikai emlékműről a márványtábla leesett, 
összetört. Valószínű, hogy rosszul lett felragasztva, ezért tört össze. Sajnos Kovács Laci már 
nem él, ő tudta volna, hova kell fordulni, én sem az amerikai katonaságot, se más forrásokat, 

akik ebben tudnának segíteni, nem ismerem. Kérdezem a testületet, mit tegyek ez ügyben, 
mivel nem mi állíttattuk, de folyamatosan minket keresnek, hogy tudunk-e róla, mikor 

csináltatjuk meg.  
 
Szabó Tibor képviselő: Nem érdeklődtél utána, milyen költsége lenne?  

 
Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, legalább 200 e Ft, ha arra gondolok, amit a 

Fehrentheilnek csináltattunk az 80 e Ft-ba került, és azon közel sincs annyi szöveg.  
 
Szabó Tibor képviselő: A veszprémi hagyományőrzőkkel kellene felvenni a kapcsolatot, ők 

minden évben szoktak jönni koszorúzni. Biztos tudja náluk valaki hova lehetne fordulni. 
 

Balassa Sándor képviselő: A honvédelmi minisztert kellene megkeresni, hogy tudnak-e 
segíteni, mert ezt nem az önkormányzat, a lakosság kívánta felállítani.  
 

Békefi Péter alpolgármester: A szervezési feladatokat felvállalhatja az önkormányzat. 
Foglalkozni kell a dologgal. 
 

Balassa Balázs polgármester: Megkeresi a honvédelmi minisztériumot, az amerikai attasét 
tudnak-e pénzösszeget biztosítani a helyreállításra. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 

az emlékmű helyreállításában a bonyolító szerepet vállalja, kérem, most szavazzon.  
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
Balassa Balázs polgármester: Takács Andrea kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Az 

elmúlt évben a strandon bérelt helyiséget masszázs céljára, melyet az idei évben is szeretne 
bérelni. Kéri, hogy a bérleti díj összegét a testület ne emelje meg. (Ismerteti a kérelmet.)  
 

Szabó Tibor képviselő: Mennyi volt a bérleti díja? 
 

Balassa Balázs polgármester: 100 e Ft. Egyetlen fenntartásom van, amikor utoljára a 
pénzügyes kollégával beszéltem, még nem fizette ki Takács Andrea az elmúlt évi bérleti díjat. 
Ma nem tudtam megkérdezni, mert továbbképzésen van. Amennyiben a testület úgy dönt, 

hogy az idei évben is biztosítja a helyiséget, a bérleti szerződést, csak abban az esetben írom 
alá, ha az elmaradt bérleti díjat kiegyenlíti.  

 
Szabó Tibor képviselő. Ez természetes, először egyenlítse ki a tartozását.  
 

Balassa Sándor képviselő: Mennyi időt adunk rá, hogy befizesse? Mennyit várjunk, mert, ha 
nem fizeti ki augusztus 31- ig, akkor elbuktuk az összeget és a lehetőséget is, hogy más célra 

hasznosítsuk. 
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Balassa Balázs polgármester: Maradjunk abban, ha június 25- ig nem fizeti be, nem tudunk 
bérleti szerződést kötni, akkor az idei évben nem kap lehetőséget. Ha az elmaradt bérleti díj 
kiegyenlítésre kerül, akkor 100 e Ft bérleti díjért bérbe adjuk a strandi helyiséget masszázs 

szolgáltatás céljára. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

95/2010.(VI. 17.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Takács Andrea által kérelmezett strandi 
helyiséget abban az esetben adja bérbe 2010. augusztus 31- ig, 
amennyiben 2010. június 25- ig az elmaradt bérleti díj tartozását 

kiegyenlíti. A bérleti díj összege 100 e Ft, melyet egyösszegben 
kell az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni.  

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 
döntéséről tájékoztassa, az elmaradt bérleti díj kiegyenlítését 
követően, a bérleti szerződést kösse meg.  

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Ódor Zoltán képviselő megérkezett az ülésre. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi években a testület már tárgyalta az üdülőterület 

csapadékvíz-elvezetésének szükségességét. A nyaralóterületnek elkészült a felmérése, 
Lasancz Tamás tervezőt bízták meg, hogy az előzetes munkákat készítse el, és amennyiben 

pályázati lehetőség lesz, annak tükrében folytatja a munkát. Most van lehetőség vízelvezetésre 
pályázni. Erre vonatkozóan kaptunk ajánlatot, pályázat írásra, bonyolításra, megvalósítási 
tanulmányt készítésére, utógondozás készítésére. Az árajánlat tartalmazza a tervezési munkák 

elvégzését, a pályázat megírását, a pályázathoz szükséges megvalósulási tanulmány 
elkészítését, illetve a közbeszerzést lebonyolítanák. Amennyiben nyer a pályázat, az 

utógondozást is elvégeznék, ami a rendszeres beszámolókat, elszámolásokat tartalmazza. 
Tájékoztatom a testületet, hogy hosszú „szenvedés” után, az orvosi rendelő pályázati pénzét 
átutalták. Ennyi időt még nem kellett fordítani egy pályázatra sem, hogy megkapjuk a 

támogatást. Visszatérve a csapadékvíz-elvezetés pályázatra, a beadási határidő szeptember 13. 
pályázni lehet 100 millió forintra, 90 %-os támogatásra. 110 milliós beruházásról beszélünk, 

amiben benne szerepel az előkészítés, a tervezés, pályázatírás. Ebben a pályázati kiírásban 
697 millió forint van, nagy eséllyel tudnánk pályázni. A terület, ahol a vízelvezetést meg 
kellene oldanunk 5,6 km hosszú. Iharos utca, Réhelyi utca, Temetői út, Külsőhegyi út, 

Rókarántói utca, kikötő által határolt területről van szó. Ezen a részen van legkevésbé 
megoldva a vízelvezetés. A 10 % önrész a Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz lenne, 

amely rendelkezésre áll. Azért módosították annak idején a Társulat alapszabályát, hogy a 
pénzeszköz ne csak szennyvízelvezetésre, hanem csapadékvíz-elvezetésre is felhasználható 
legyen. 

A tervezés díja 3.920.000 Ft + Áfa, a pályázat írása bruttó 600 e Ft, ebben szerepel a 
megvalósulási tanulmány, ezen kívül van 3,5 % sikerdíj. Kérem az elhangzottakhoz képviselő 

társaim véleményét.  
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Balassa Sándor képviselő: Megfelelő vízelvezetés nélkül, se telekkialakítás, se ingatlanok 
építése, se útépítés nincs, és nem lehet. A vízelvezetés megoldása alapja lehet egy későbbi 
fejlesztésnek. 

 
Békefi Péter alpolgármester: Amikor erről beszélgettünk szóba került, hogy mi is a 

magántulajdonosok feladata, mi az, amit az önkormányzat oldhatna meg. Ha meg van az 
önrész, akkor az nem kérdés, hogy ezt meg kell oldani, de az olyan mulasztások, amit 
magánszemélyek nem végeznek el, eleve nem zárják-e ki, hogy egy jó megoldást lehet 

csinálni. Ha jól emlékszem a Külsőhegyi úton nemcsak a hegyoldalról jön le a víz, hanem a 
magántulajdonban lévő ingatlanokról is. Ezt egy megoldással ki tudják védeni?  

 
Balassa Balázs polgármester: Nem tudjuk kivédeni. A Kossuth utcába is probléma van, 
minden ingatlanról ki van vezetve a csapadékvíz, és ez az egész településre jellemző. Nekünk 

kell megoldani a vízelvezetést, mert a Rókarántói úton, Külsőhegyi úton ott megy a víz, ahol 
utat talál magának. Nincsenek az árkok kikövezve, nincs padka, szegély, az utak nem úgy 

vannak kialakítva, hogy középen elvezesse a vizet. Ez a kivitelezés, amiről beszéltem, ezt a 
problémát oldaná meg. Azok az utcák, ahol nem lehet csapadékvíz-elvezetőket kialakítani, 
kapnának egy szegélyt, ami irányítottan levezetné egy olyan pontra, ahol van fogadója, ami 

bevezetné a Balatonba. Itt az a nagy kérdés, kell-e ülepítőket, szikkasztókat csinálni, vagy 
nem kell. Ez egy összetett dolog. Nem várhatják azt, hogy nem lesznek felhőszakadások, mert 

az elmúlt évek sem ezt bizonyították. Tudomásul kell venni, hogy nagyapáink se azért 
készítették az árkokat, hogy „átugrálják”, hanem azért, mert szükséges volt a vízelvezetésre. 
Vissza kell térni erre a rendszerre, akkor is, ha nehezebb lesz füvet nyírni, gondot okoz a 

tulajdonosnak, de kénytelenek vagyunk megoldani. Még egyszer mondom, most a 
nyaralóterület csapadékvíz-elvezetéséről van szó. Azt megtehetjük, hogy kérünk be másoktól 
is árajánlatokat, a kész helyzeteket én sem szeretem, de ha még több időt húzunk, 

szeptemberre nem lesz tervünk, ami alapján pályázni lehetne.  
 

Balassa Sándor képviselő: A hárommillió forintba a vízjogi engedély is szerepel?  
 
Balassa Balázs polgármester: Geodéziai alaptérkép, részletes hidrológiai számításokat, 

árazatlan költségvetést, engedélyezési tervet tartalmaz.  
 

Lutár Mária körjegyző: Az engedélyeztetési eljárást is megcsinálja?  
 
Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, jogerős vízjogi engedély átadása esetén ez az 

összeg elfogadható.  
 

Balassa Balázs polgármester: A pályázat írás, a megvalósíthatósági tanulmány, a 3,5 % 
sikerdíj ajánlat elfogadható? Meg fogom kérdezni a tervezőt, hogy a vízjogi engedélyt 
tartalmazza-e, illetve az összeg tartalmazza-e az utómunkákat a pályázatírással kapcsolatban.  

 
Amíg a tervező visszahív, térjünk át Szászi Endre bérleti ügyére. Tájékoztatom Ódor Zoltán 

képviselő társamat, hogy a testület foglalkozott az általunk előkészített bérleti szerződés 
módosításával és 3 – 3 arányban nem tudott döntést hozni. Abban maradtunk, ha hiányzó 
képviselő társuk megérkezik, újra szavazásra bocsátom az előterjesztést. Az előterjesztést 

megkaptad, megkérdezem, hogy van-e kérdésed. 
 

Ódor Zoltán képviselő: A 280 e Ft az éves bérleti díj, és a 100 e Ft felajánlás?  
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Balassa Balázs polgármester: A 280 e Ft éves bérleti díj, mely inflációkövető. A 100 e Ft 
nem pénzbeli felajánlás, a bérleti díj mértékét lehetne emelni, de a kettőt nem kellene 
összemosni, a 100 e Ft egy tárgyi felajánlás reprezentációra. Tájékoztattam a testületet, hogy 

Endre által javasolt, a beadványában szereplő felújítási, beruházási munkák a bérleti díj 
mértékétől függetlenek, azokat saját költségén elvégzi, amennyiben a testülettől lehetőséget 

kap a hosszabbításra. Megkérdezem, hogy a döntés előtt van-e kérdés. Kérdés nem lévén, 
ismételten szavazásra bocsátom az előterjesztést. Aki egyetért azzal, hogy a Kisfaludy utca 
26. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyát 5 évvel meghosszabbítjuk, a bérleti díj 

mértéke 280 e Ft, mely inflációkövető, a bérlő a bérleti jogviszony alatt évente 100 Ft 
értékben palackozott bort ajánl fel az önkormányzatnak  reprezentáció céljára. A beadványban 

szereplő felújítási munkákat a bérlő saját költségén el fogja végezni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon.  
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta az alábbi  
 

96/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 
 

A képviselő-testület a Kisfaludy u. 26. szám alatti üzlethelyiség 
bérleti jogviszonyát további 5 évvel meghosszabbítja.  
A bérleti díj összegét évi 280 e Ft-ban határozza meg, mely 

inflációkövető. A bérlő a bérleti jogviszony alatt évente 100 e Ft 
értékben palackozott bort ajánl fel az önkormányzat  részére, 

reprezentáció céljára. 
A bérlő által a beadványban szereplő felújítási munkát saját 
költségén elvégzi. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés 
hosszabbítását készítse el, a bérleti szerződést írja alá.  

Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen véleményt kértem az Alkotóház 
kerítés átépítésével kapcsolatban. Elkészültek a felmérések, készítettek vázrajzokat, hova 

kerülnének a támfalak, bástyák. Az a kérésem, miután ismertetem az anyagot, a helyszínre 
menjünk ki, ott nézzük meg, mennyi önkormányzati területet foglalna e l a bástya, mennyi 
tartozna használatra az Alkotóházhoz, illetve mennyivel lesz nagyobb a közlekedésre, 

vízelvezetőre átadott terület a Petőfi utca előtti részen. A Petőfi utcánál, ahol át lesz a kerítés 
helyezve, 2 – 2,5 m lesz az út és a bástya között, itt szeretnének kiépíteni egy vízelvezetést 

szolgáló megoldást is. A telefonoszlop kikerülne, ezáltal biztonságosabbá válna a Petőfi 
utcára történő rákanyarodás. A beruházással két dolog oldódna meg, az egyik biztonságosabb 
lenne a közlekedés, a másik a ledőlt kerítés végre felépülne. Annyit kérnek az 

önkormányzattól, hogy az a terület, ami az út és a bástya között van a gondozását az 
önkormányzat vállalja. Eddig is mi tartottuk rendben, mi virágosítottuk, ez nem jelent gondot 

az önkormányzat számára. A platánfa megőrzése céljából szeretnék 1,65 cm-el kijjebb hozni a 
támfalat. Itt nem valósulna meg ingatlancsere, mindenkinek megmaradna tulajdonjog szerint a 
területe, annyi történne, hogy kezelői jogcím alakulna ki. (Ismerteti az Alkotóház 

megkeresését.) 
 

Balassa Sándor képviselő: Jó lenne, ha valamilyen járdaszerű is kialakításra kerülhetne, mert 

viszonylag nagy a gyalogos forgalom. 
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Balassa Balázs polgármester: Bemutatja az elkészült vázrajzot. Jelenleg is önkormányzati 
területen van egy része a támfalnak, a másik szakaszon viszont jóval beljebb van a támfal. A 
tervezés folyamatban van, ezek előzetes vázrajzok. Arról kellene dönteni, hogy a 

területcseréhez a testület hozzájárul-e, hogy ennek megfelelően felépülhessen. Természetesen 
a tervezés folyamatába szeretnénk betekintést nyerni.  
 

Szünetet rendel el, amíg a helyszínen a képviselő-testület megnézi a területet 
 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület megnézte a helyszínen az Alkotóház 

bástyájának áthelyezésére vonatkozó területet. A helyszín megtek intését követően 
megkérdezem, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt vázrajz szerinti használat 

szerinti telekmegosztáshoz hozzá tud-e járulni, és az alaprajzon szereplő helyre felépítendő 
bástya felépítésével egyetért. Ennek megfelelően felhatalmazza a képviselő-testület, hogy a 
tervezési folyamatba törekedjen arra, hogy a Petőfi utcai bástya építésénél a 

gyalogosforgalom számára is tudjuk megoldani a közlekedést. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

97/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 
 

A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt vázrajznak 
megfelelően a használat szerinti telekmegosztáshoz hozzájárul, 
az alaprajzon szereplő helyre felépítendő bástya felépítésével 

egyetért. 
Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési folyamatba 

törekedjen arra, hogy a Petőfi utcai bástya építésénél a 
gyalogosforgalom számára is megoldásra kerüljön a közlekedés.  

 

Balassa Balázs polgármester: Visszatérve a csapadékvíz-elvezető tervezésére, a tervező 
tájékoztatta, hogy a vízjogi engedélyezési tervet tartalmazza az árajánlat. A pályázatírásra és a 

sikerdíjra vonatkozóan nem tartalmazza a projektmenedzser díját. A 600 e Ft a pályázatírás, a 
sikerdíj, az sikerdíj, 100 milliós összegről beszélünk, a projektmenedzser díja 1,5 millió 
forint. Pályázatoknál általában 2 és 4,5 % között van a sikerdíj. Nagyon ritka, ha valaki csak 

sikerdíjat kér, és nem kér a pályázatírásért. Ők azt mondták, csináltak már így pályázatot, de 
ott nem kellett hatástanulmányokat is készíteni.  
 

Balassa Sándor képviselő: A sikerdíjat akkor kell fizetni, ha sikeres a pályázat, amit a 
kivitelezőn be lehet hajtani.  
 

Balassa Balázs polgármester: A sikerdíjra nincs pályázati támogatás, azt ki kell fizetni. 
Szavazásra bocsátom, a határozati javaslatot. Kérem, hogy, aki a határozati javaslatot el tudja 

fogadni, az most szavazzon. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

98/2010.(VI. 17.) Kt. sz.  
H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be, a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2010-
4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” címmel kiírt 
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pályázatra a település csapadékvíz elvezetési problémáinak 
megoldása céljából.  
A tervezési és a vízjogi létesítési engedélyezési eljárással 

kapcsolatos feladatok ellátásával Lasancz Tamás mérnököt bízza 
meg. A tervezési díjat az árajánlatnak megfelelően 3.626.000 Ft 

+ Áfa összegben határozza meg. A tervezési díj összege  
tartalmazza a jogerős vízjogi létesítési engedélyt.  
A képviselő-testület a pályázat megírásával a Fortuito Kft-t 

bízza meg az árajánlat alapján 480.000 Ft + Áfa összegben. A 
pályázat sikerdíja az elnyert összeg – támogatási összeg -  2,5 % 

-a. 
A tervezési díj és a pályázat írás fedezetét a megszűnt 
Viziközmű Társulat 2009. évi céltartalékként kezelt 

pénzmaradványa terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződések aláírására.  
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

Balassa Balázs polgármester: Papp László a standhoz tartozó vízfelületen szeretne vizi 

vidámparkot felállítani. Képeket mutat be, a vizi játékokról. 170 m2 nagyságú területet 
szeretnének a vízfelületen használni. Az ajánlattevő díjat szedne a használatért, az 

önkormányzat viszont bérleti díjat kérhetne. A hétvégén megtelt a strand, így is nagyon kevés 
a vízfelület. 
 

Szabó Tibor képviselő: Nagyon sok a 170 m2. 
 

Ódor Zoltán képviselő. Milyen bérleti díjat ajánlott?  
 
Balassa Balázs polgármester: Nem ajánlott bérleti díjat.  

 
Lutár Mária körjegyző: Nem biztos, hogy kérhetünk bérleti díjat, a vízfelület nem az 

önkormányzaté. 
 
Balassa Balázs polgármester: A vízfelület nem az önkormányzaté, így javaslom, hogy az 

ajánlatot a képviselő-testület utasítsa el.  
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

99/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 
A képviselő-testület Papp László vizi vidámpark felállítására 
benyújtott kérelmét elutasítja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
kérelmezőt tájékoztassa.  

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Készítettem egy CD-t, amit Sajóecseg árvízkárosult 
településen készítettem, ahova a támogatást gyűjtöttük. (Bemutatja a képeket.) Eddig 
1.162.500 Ft gyűlt össze, ebből 960 e Ft körüli összeg a várbevétel a többi lakossági 

felajánlásból. Egyetlen településtől nem kaptak ennyi pénzt, a maximum 400 e Ft volt. A 
polgármester azt mondta, hogy ebből a pénzből egy házat szeretnének felépíteni. Jelenleg 5 

ház van aláácsolva, nem engedik szétdőlni, mert szeretnék úgy lebontani, hogy az 
építőanyagot tudják használni. A pénzgyűjtéssel egyidejűleg indítottunk egy tárgyi gyűjtést is, 
rengeteg ruhanemű, cipő, bútor jött össze. Felhívtam a szomszéd település polgármesterét is, 

ahol nagyon sok cigány család él, őket érte a legnagyobb kár. A legnagyobb gondjuk az, hogy 
nincsenek bútorok, fekhelyük, mert élelmet, ruhát kaptak, de nincs hova lefeküdniük. Ilyen 

jellegű segítségre lenne szükségük. Elég jelentős holmi összegyűlt már eddig, de nekünk 
kellene az elszállításáról is gondoskodni.  
 

Balassa Sándor képviselő: Nem lenne megoldás valamelyik szervezetnek felajánlani, és ők 
egybe elszállítanák? 

 
Balassa Balázs polgármester: Az is egy megoldás, de, akkor nem mi adtuk.  
 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, mi ezzel a pénzeszközzel már segítettünk.  
  

Balassa Balázs polgármester: Amit mi összegyűjtöttünk, adunk, azt nem kell szégyellni. A 
pénzgyűjtést hétfőn befejeztük, de azóta is kinn hagytuk az urnát, ezt a pénzt a szállítás  
költségéhez fel tudnánk használni. 

 
Ódor Zoltán képviselő: Van egy vállalkozás, aki arra fele jár üresen, nagyon minimális díjért 
lehet, hogy elszállítaná.  

 
Balassa Balázs polgármester: Menjük sorba. Javaslom, hogy az 1.162.500 Ft-ot Sajóecseg 

településnek megállapodás alapján ajánljuk fel felújításra, aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

100/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 1.162.500 Ft készpénzt az árvízkárosult 
Sajóecseg település részére külön megállapodás alapján 

felajánlja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról 
gondoskodjon, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 

Balassa Balázs polgármester: A szállítással kapcsolatban tájékozódok, egy körtelefon útján 
holnap értesítem képviselő társaimat.  
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Lutár Mária körjegyző: Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste az 
önkormányzatot Okmányiroda létesítéséhez egyetértő vélemény kérésével. Elkészült az új 
polgármesteri hivatal, mely úgy készült, hogy okmányirodát is létrehoznak. Szeretnék, ha 

Szigliget vonatkozásában is az ügyintézés ott folyna. Ehhez kérik a képviselő-testület 
hozzájárulását. 

 
Balassa Balázs polgármester: Szívesen támogatjuk a szomszédos települést a fejlődésbe, de 
a két település között nincs közlekedés, technikailag nem megoldható. A közlekedés hiánya 

miatt sajnos nem áll módunkban támogatni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
101/2010.(VI. 17.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Badacsonytomaj Város Önkormányzata 
által felkínált lehetőséggel nem kíván élni, a területükhöz nem 
kíván csatlakozni a közlekedés hiánya miatt.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármesterét 

tájékoztassa. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Sándor képviselő: Két kérdésem lenne. A Kisfaludy utca aszfaltozásával jutottak-e 
valamire? A másik a Nádüzemi buszmegálló előtt az önkormányzati dolgozók hányszor 

mennek el? 
 

Balassa Balázs polgármester: Az aszfaltozással nem jutottak semmire. A buszmegállót én 
nem engedem, hogy megcsinálják, mert a vállalkozóra többször rátelefonáltam, hogy csinálja 
meg a padot, amit többször megígért. Úgy gondolom, rosszul lett megcsinálva, még 

garanciális, a vállalkozónak kell megjavítani.  
 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 

 
 

Balassa Balázs       Lutár Mária 
polgármester          körjegyző 

 

 
Szabó Tibor 

képviselő 
jkv.hitelesítő 

 


