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Készült a Képviselő-testület 2010. november 18-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, bizottsági tagok megválasztása 

 

2./ 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

3./ Üdülőtulajdonosok részére kedvezményes strandbelépőjegy feltételeinek  

      meghatározása  

 

4./ 2011. évi eseménynaptár megtárgyalása 

 

5./ Vegyes ügyek 

 Megüresedett bérlakás bérbeadási feltételeinek meghatározása 

 2010. évben lejáró bérleti szerződések felülvizsgálata 

 

 6. Zárt ülés 

  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása 

 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, bizottsági tagok megválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, a bizottsági 

tagok megválasztására vonatkozó előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. A bizottsággal 

kapcsolatosan már volt egy előzetes egyeztetés, egy bizottságot hoznak létre az Ügyrendi és 

Szociális bizottságot. A bizottságba 3 képviselő és 2 külsős személyt kell megválasztani. A 

bizottság tagjai közé a polgármestert, alpolgármestert megválasztani nem lehet, így maradt 

három képviselő társam. A bizottság elnökének Káli Magdolna képviselő társamat javasolom, 

a külsős személyeknek Liszkai Józsefnét és Szalainé Bárány Évát. Az SZMSZ a törvényi 

előírások, valamint a választások eredményeként lett módosítva. Kérem képviselő társaim 

véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mentségemre legyen szólva, rossz döntés, hogy engem szociális 

bizottsági ügyek véleményezésére megbíznak, elnöki feladat egyáltalán nem lenne szerencsés, 

az ügyrendi feladatoknál pedig a családi kötődés miatt nem lenne szerencsés. Én is Káli 

Magdolna képviselő társamat javaslom az elnöki tisztségre. 

 

Káli Magdolna képviselő: Mint már korábban is jeleztem, én szociális egészségügyi 

érintettségem miatt adatokat nem tehetek közzé, ezért nem szeretném ezt a tisztséget 

elvállalni, én javaslom Baráth Sándor képviselő társamat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Én pont azért javasoltalak, mert a részletekbe te belelátsz, és a 

tagok azt nem fogják kérni, hogy olyan tájékoztatást adj, amit nem mondhatsz el, viszont 

rálátásod van a dolgokra, tudod a döntéseket úgy irányítani, hogy jó döntések szülessenek.  

 



Szabó Tibor alpolgármester: Ismerve munkádat, agilitásodat, én azt mondom Magdi, 

náladnál jobb embert nem lehetne találni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával kapcsolatban nincs észrevétel, javasolom, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

6/2010.(XI. 22.) 

r e n d e l e t e t  

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2009.(XII.22.) rendelettel módosított 8/2007. (VIII.21.) 

rendelet módosításáról 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Felteszem az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjaira a 

javaslatomat. Elnöknek Káli Magdolnát, tagoknak Balassa Sándor és Baráth Sándor 

képviselőkett, Liszkai Józsefnét és Szalainé Bárány Évát javasolom. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

137/2010.(XI. 18.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális Bizottság  

elnökévé Káli Magdolna képviselőt,  

tagjaivá Balassa Sándor 

   Baráth Sándor képviselőket, továbbá 

   Liszkai Józsefnét és 

   Szalainé Bárány Évát választotta meg. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 

szóló 7/2008.(V.26.) rendelete szabályozza a szociális bizottságra átruházott képviselő-

testületi hatásköröket. A bizottság nevének változása miatt ezt a rendeletünket is módosítani 

kell az előterjesztésnek megfelelően. 

Javasolom, hogy „Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 

7/2008.(V. 26.) rendeletet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet a Képviselő-testület 

fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

7/2010.(XI. 22.) 

r e n d e l e t e t 

 

Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 

szóló 7/2008.(V. 26.) rendeletet módosításáról 

 



 

2./ 2011. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: 2011. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó előterjesztést 

képviselő társai kézhez kapták. Az ellenőrzési tervet a képviselő-testület fogadja el, az 

ellenőrzést a Kistérségi Társulás belső ellenőre végzi el. Kérem, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatban kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, 

javaslom, hogy az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület 

fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

138/2010.(XI. 18.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 2011 évi 

belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a 2011. évi ellenőrzési tervet 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú társulása részére 

küldje meg az ellenőrzési ütemterv elkészítése céljából. 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

3./ Üdülőtulajdonosok részére kedvezményes strandbelépőjegy feltételeinek 

meghatározása  

 

Balassa Balázs polgármester: Folyamatos megkeresések érkeznek az önkormányzat felé, a 

nyaraló tulajdonosok részéről, hogy milyen lehetőséget tudunk arra biztosítani, hogy 

kedvezményesen vagy ingyen vegyék igénybe a strandot. Komoly számításokat végeztem, 

gondolkoztam azon, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a kérésnek eleget tudjunk tenni. 

Az utolsó ilyen jellegű megbeszélésen a testület már hajlott arra, hogy valamilyen mértékű 

kedvezményt biztosítson, akkor a miatt állt meg a dolog, hogy ki tartozik a családba. 

Elkészítettem, egy előterjesztést, melyet képviselő társaim megkaptak. Felhívnám képviselő 

társaim figyelmét az előterjesztésen szereplő vonalkódos belépőkártyára, mely 

hozzávetőlegesen 500 Ft-ba kerülne személyenként. Tovább gondolkodva, azt is el tudnám 

képzelni, hogy az összes kedvezményt kapó, tehát a szigligeti állandó lakosok is csak 

kártyával mehessenek be, mert ezáltal ki tudnánk szűrni, hogy ki miért megy be, miért nem 

vásárol jegyet. A dolgozóknak is egyszerűbb, nem kell vitatkozni, és nincs az, hogy azt 

mondják a dolgozókra ingyen beengedett valakit, mert valakinek a valakije. Kérem, hogy 

kérdéseiteket, véleményeteket mondjátok el. 

 

Balassa Sándor képviselő: Eddig nem volt, most meg 50 %, ezt kicsit sokallom. Hogyan 

oldható meg az egyszeri beléptetés, illetve átruházása a kártyának. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az egyszeri beléptetés elírás, úgy gondoltam, hogy többször is 

bemehet vele naponta. Megoldható, hogy a kártyát ne tudják másnak átadni fényképes kártyát 

kell készíteni, ez egy kicsit talán drágább lenne. Úgy gondoltam, hogy februárban az adós 

papírokkal együtt minden nyaralótulajdonost tájékoztatnánk, lenne idő arra, hogy a fényképet 

átadják az önkormányzatnak, ami alapján májusra elkészülhetnek a kártyák. 



 

Balassa Sándor képviselő: Nincs olyan technikai rendszer, ami szabályozza, letiltja a 

rendszert, nem enged be? 

 

Balassa Balázs polgármester: Megtesszük azt a gesztust főleg a nyaralótulajdonosoknak, 

hogy délelőtt lejönnek a gyerekkel, délben hazaviszik lefektetik és ugyanazzal a belépővel 

bemehet délután is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Így veszélyes, ismerve az emberi találékonyságot egy-egy kártya 

naponta többször is körbemehet. 

 

Baráth Sándor képviselő: Esetleg olyan kártyát biztosítani, ami napi kétszeri belépésre 

jogosít? 

 

Balassa Sándor képviselő. Hogyan szűröd ki, hogy hányszor egyszer, vagy kétszer ment be? 

Délelőtt le kellene nullázódni a gépnek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Meg kellene vizsgálni azt a lehetőséget, hogy amikor kimész a 

strandról, ugyan úgy, mint a belépésnél, le kell húzni. Ha nincs lehúzva, nem enged befele. 

 

Jeszencsák Edvin: Úgy működnek ezek a kártyák, ha lehúzom, nem adhatom oda a 

mögöttem lévőnek, mert el kell telnie 20 – 30 percnek, mire újra aktiválható ez a kártya. Ha 

egy kétórás időszak eltelik, nem tudja azt megtenni, hogy kiadja a kerítésen és 10 percen belül 

benn van egy ismerőse a kártyával. Ilyen megoldásra van technikai lehetőség. 

 

Balassa Balázs polgármester. Vagy azt mondjuk, hogy ez a kedvezmény napi egyszeri 

belépésre alkalmas. 

 

Káli Magdolna képviselő. Igen, de ha ki kell valamiért mennie a strandról? 

 

Balassa Sándor képviselő. Leadja a kártyát a dolgozónak, a jegyet is le kell adnia.. 

 

Szabó Tibor képviselő: Az ötlet biztos, hogy jó. Volt olyan nyaraló tulajdonos, aki nem 

szezonjegyet vett, hanem heti, vagy havi jegyet? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, volt. 

 

Szabó Tibor képviselő: Ott is látok veszélyt, hogy nagyon sok hétvégi ház úgy működik, 

vannak idősek, akik lejönnek nyáron x hónapra, és vannak nagy gyerekek unokákkal, akik 

lejönnek két hét múlva. Ezt a kártyát mindenképp úgy kell megcsinálni, hogy fényképes 

legyen, mert ezt a kártyát oda is adhatja, mert a családon belül lehetnek akár heten is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Lehet egyszerűbb és olcsóbb, ha azt mondjuk, nem chip 

kártyázunk, nem csináltatunk semmilyen kártyát, aki igényli, leküld egy fényképet, 

csináltatunk részére egy fényképes igazolványt, amit köteles bemutatni a dolgozónak, aki meg 

tudja állapítani, hogy jogosan használja vagy nem. Ez egyszerűbb, és sokkal könnyebben 

ellenőrizhető. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kezdjük ezzel, aztán meglátjuk milyen a morál, amit később 

modernizálni lehet. 



 

Balassa Balázs polgármester: Maradjunk abban, hogy most nem hozunk döntést. A testület 

nem zárkózik el a nyaralótulajdonosok kérésétől, január 30-ig konkrét ajánlatok ismeretében 

visszatérünk a napirendre. 

 

Balassa Sándor képviselő. A mértékéről sem döntünk? 

 

Balassa Balázs polgármester: Várom a véleményeteket. 

 

Balassa Sándor képviselő: A semmiről egyszerre ekkorát ugrani, én ezt sokallom.  

 

Balassa Balázs polgármester: Abból kell kiindulni, hogy a nyaralótulajdonosok nagy része 

nem tölti itt az egész nyarat, itt van egy-két hétig. Nem fog megvenni egy ugyan olyan értékű 

kedvezményes jegyet, minthogyha minden nap itt lenne azalatt az egy hét alatt, és minden nap 

megvenné a teljes árú belépőt. Abból lett kiindulva, hogy nagyon kevesen engedhetik meg 

maguknak azt, hogy egész nyáron itt legyenek. 

 

Szabó Tibor képviselő. Egyetértek veled, mert ha a csak a nyaralótulajdonosok 30 %-a él 

ezzel a lehetőséggel, az biztos 8,5 millió forint, és nincs az, hogy este, meg kora reggel. 

 

Balassa Balázs polgármester: 18.00 óra után, újra megtelik a strand, olyanokkal, akik nem 

járulnak hozzá a vízfogyasztással járó költségekhez, a szolgáltatásokhoz, amiket nyújtunk 

ingyen. 

 

Balassa Sándor képviselő: A nyitvatartást nem kívánjuk kitolni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Reggel semmiképp, nem tudunk korábban kezdeni, én nem 

szeretném módosítani a nyitvatartást, de a testület dönti el. Azt kérdezném meg, hogy 

kívánunk-e az előterjesztés bármely pontjában dönteni, mert, ha nem, akkor ne foglalkozzunk 

most vele, napoljuk el a döntést. 

 

 

A képviselő-testület elnapolta a döntést. 

 

 

4./ 2011. évi eseménynaptár megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2011. évi programokra vonatkozóan elkészült egy tervezet, 

melyet képviselő társai kézhez kaptak. Többükben felmerült, hogy januártól kezdődően egész 

évben legyen valamilyen program a településen. Az eseménynaptár tartalmaz olyan 

programot, amit mindenképp meg kellene tartani, többek közt azért is, mert már hagyománya 

van, illetve vannak olyan rendezvények, melyek ötletszintűek.  Ilyen az újévi túra, szigligeti 

borospincék túra, díjugrató verseny. A várkapunyitó évek óta működik, majális több évig nem 

volt, de a választások során is elhangzott, jó lenne feleleveníteni. A szigligeti lakodalmassal 

Lengyel Brigitta várban zajló esküvőjére szeretnénk megemlékezni. Az Orbán nappal 

kapcsolatban semmilyen lépés nem történt, pedig az emberek szerették a programokat a falu 

központban. A Várfesztivál egy jól működő program volt, a fáklyás várlátogatással a 

Szentiván-éjre gondoltam, a hegyi búcsú adott program, ami már régóta van. A nyár esti 

koncertek, szigligeti nyári napok hagyományos rendezvények. A szezonzáró buli is 

ötletszintű, a Márton napi programoknál a Szent Márton nevét viselő várkápolnára gondoltam. 



Az előterjesztésben szereplő programok közül egynek nincs költsége, kivéve a Szent István 

napi megemlékezésnek, mivel itt egy nagyobb szabású koncertben gondolkodtunk. A várban 

lévő programok összköltsége 8.181 e Ft. A tavalyi évben a várban 7.719 e Ft volt a bevétel és 

kevesebb program volt, illetve nem voltak ilyen színvonalas programok. Úgy gondolom ez a 

8.181 e Ft simán bevételezhető, de ettől függetlenül én kalkuláltam egy 7,5 milliós bevétellel. 

Vannak olyan programok, amik kimondottan a helyieknek szólnának, hegyi búcsú, majális, 

ennek 500 e Ft lenne a költsége, illetve az egyéb turisztikai programok ebbe tartozik az Orbán 

nap, a Szigligeti Nyári Napok, szüreti felvonulás, augusztus 20-i megemlékezés, ez 3.900 e 

Ft. Ha a várbevételt számítjuk, illetve a költségeket ez 5 millió Ft negatívum. Nem terveztem, 

hogy a nyári napok alatt a strandon belépőt szedjünk, mert ez nem működik. A várban 

működik, ott nem okoz problémát, az emberek kifizetik a belépőt. 

  

Balassa Sándor képviselő. Lesz ebben segítséged? Volt Szigligeten díjugrató verseny 

egyszer már, de elég kicsi a területük. 

 

Balassa Balázs polgármester: Természetesen lesz segítségem. A díjugrató versennyel 

kapcsolatban egyeztetések folynak. 

 

Balassa Sándor képviselő: Összességében nagyon tartalmas, legyen erő, és segítséged hozzá, 

hogy megvalósulhassanak a tervezett programok. Az újévi túrához egy szalonnasütést még 

odatettem volna. 

 

Balassa Balázs polgármester: A költségek, amiket nem számoltam, természetesen, ha a 

testület azt mondja a programokra, hogy mehet, az összes vállalkozót összehívom, és 

szeretném, ha bizonyos programokba belefolynának anyagilag és erkölcsileg is, azzal, hogy 

lehetőséget kapnak arra, hogy ők is egy-egy rendezvény kapcsán bevételhez jussanak. Annak 

örülnék, ha egyszer eljutnánk odáig, hogy az önkormányzat biztosítana 5 – 6 programot, a 

többit a vállalkozók szerveznék meg, saját maguk bonyolítanák le, saját hasznukért. 

 

Balassa Sándor képviselő: Szigligeten az önkormányzat és az egyesület szervez rendezvényt, 

más meg learatja a hasznot belőle.  

 

Káli Magdolna képviselő: Ha sikerül ezeket a rendezvényeket megszervezni, színvonalas 

programok lesznek. 

 

Balassa Balázs polgármester: A nyári napok rendezvényeire program még nincs lekötve, 

annyi van, hogy mindenki visszajelezte, hogy az időpont jó. 

 

Baráth Sándor képviselő. Az előterjesztésben szerepel, hogy júliusban és augusztusban 

minden nap lesznek várjátékok a várban. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezzel kapcsolatban az a tapasztalat, hogy óriási igény van rá. 

Nem egyszer előfordult, hogy egy-egy csoport „megrendelte” telefonon a várjátékot, a 

hagyományőrző egyesület felment és tartott egy bemutatót. Ahogy a bemutató megkezdődött 

a várban lévő összes ember ott termett a színpadnál és a bemutatót nézte. Arra gondoltunk, ha 

a testület is támogatja, a helyi hagyományőrző egyesülettel kötnénk egy megállapodást, 

kapnának egy bizonyos összeget, és ezért az összegért naponta délelőtt 4 fő, délután 5 fő egy 

meghatározott időben tartana egy bemutatót. Azt jelentené, hogy naponta 4 órát lenne köteles 

szolgáltatni az egyesület. Erre vonatkozóan készítettem egy számítást, most 500 és 250 Ft a 

várbelépő. Sümegen 1200, Nagyvázsonyban 900 Ft körüli az összeg. Két időszakra bontanám, 



de úgy gondolom be kéne vállalnunk. Én januártól decemberig belépőt szednék. Sokat vagyok 

fenn a várba, amikor jó idő van, napi 30 - 40 – 50 ember simán felsétál. Ha ezt beszorzom, 

finanszírozná a dolgozók bérét, és ha csak annyit érnénk el vele, hogy a két dolgozónak éves 

állást tudnánk biztosítani, akkor szerintem már lehet, hogy megérte.  

Induljunk ki a jelenlegi állapotból, március, április, szeptember, októberben maradna az 500 

és 250 Ft-os belépő, május, június, július, augusztus hónapban, amikor lesznek várjátékok, 

amiért külön belépőt nem kellene fizetni, megemelnénk az árát 550 és 300 Ft-ra. Ez a 

látogatók számát ismerve jelentene 3.500 e Ft többletbevételt. Kiszámolva az összes 

költséget, ami 3.000 Ft, akkor marad 500 e Ft a belépőkből. 

 

Baráth Sándor képviselő: Az éves nyitva tartás nagyon jó ötlet, mert a dolgozókat meg lehet 

tartani. Az 50 Ft-os emelést kevésnek találom, még 600 Ft-os belépő is ezért a várért túl 

kevés. 

 

Balassa Balázs polgármester: A belépőkről még a vegyes ügyek keretében fogunk beszélni, 

magáról, amiről beszéltem, mi a vélemény. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az eseménynaptár színvonalas, ezt már képviselő társaim 

elmondták. Azt kérdezni akartam, hogy a hagyományőrző egyesületnek valamilyen költséget 

terveztél-e, mert, ahogy eddig ingyen működtek, ezt nem lehet senkitől elvárni. Én jónak 

tartom az elképzelést, amit felvázoltál. Egyetértek Sanyi véleményével, hogy a 600 és 300 Ft-

os belépő abban az időszakban, amikor rengeteg program van nem sok. 

 

Balassa Balázs polgármester: A hagyományőrzőkkel kapcsolatban még egy gondolat, 

amikor egy-egy bemutató alkalmával háromszor lövünk az ágyúval, kilövünk 3600 Ft-ot a 

levegőbe, amikor 6-7 vessző darabokra megy, az 7000 Ft. Egy bemutatónál 10.600 Ft körül 

megy ki a saját zsebükből, nem beszélve a több százezer forintos felszerelésről és a 

szabadidejükről. Igazából nem mondta senki, hogy nekünk ezért fizetni kell, mi ezt örömmel 

csináltuk. Én azért merném ajánlani az egyesületet, mert szakemberek szerint is színvonalas 

programot tudnak bemutatni, ami eladható, és azért pénzt lehet kérni. 

Azt még szeretném elmondani, hogy kisebb változások még lehetnek a programokban, de a 

gerinc az ez lesz. Aki ennek megfelelően el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

139/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 2011. évi eseménynaptár tervezet 

elfogadta. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Megüresedett bérlakás bérbeadási feltételeinek meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy a bérlakásra 

nem köt a testület új bérleti szerződést Mezeyné Verő Katalinnal. A döntésnél magamról 

beszélek, a döntésemnek nem az volt az oka, hogy Mezeyné Verő Katalin munkájával 

problémám lenne, az iskolában végzett munkájával elégedett vagyok. Ami volt a fizetési 



hátralékkal kapcsolatban az akkor rendeződött, illetve kifizették, nem tartozással hagyták ott a 

lakást. Az én döntésem egyértelmű oka az volt, hogy a bérleményben ugyancsak ott élő férj, 

tett olyan kijelentések, gondolok itt olyanra, hogy a képviselő-testület a bérleményeket, 

szerződéseket mutyiba kötötte meg. Nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni senkit, hogy 

mutyiba kapja meg a következő akárhány évre ezt a bérlakást, főleg úgy, hogy Ők is sajnos 

mutyiba kapták meg, mert nem pályáztattunk. Az ember a hibáin kerekedjen felül, ezért úgy 

gondoltam, hogy aki erre jogosult pályázhasson a bérlakásra. Én erről többet nem kívánok 

beszélni. Az előterjesztést megkaptátok, legjobb tudásom szerint állítottam össze, mik azok a 

szempontok, ami alapján szeretném a lehetőséget biztosítani a bérlakásban bárkinek történő 

életvitelszerű ott tartózkodására. Az előterjesztést utólag átgondolva kiegészíteném, hogy 

előnyt élvez az elbírálásnál, az, akik közfeladatot látnak el a községben. 

 

Káli Magdolna képviselő: Véleményem szerint, ami kimaradt, krízis helyzet, szociális 

helyzet miatt rászorult. 

 

Balassa Sándor képviselő. Van-e konkrét gondolatod, mert akkor világosíts fel bennünket, 

hogy mit értünk Szigligeten krízis helyzetnek. Összedől valakinek a háza… 

 

Káli Magdolna képviselő. Például, igen. Kerülhet krízishelyzetbe önhibáján kívül. 

 

Balassa Sándor képviselő. Nem tudni december 1-ig valakinek leég-e a háza. 1 éves bérleti 

szerződést kötsz, nem tudod biztosítani, hogy, aki ilyen krízis helyzetbe kerül, felszabadítód 

neki. 

 

Balassa Balázs polgármester: Bele lehet venni, hogy előnyt élveznek a gyermekes családok, 

illetve az elbírálásnál a szociális helyzetet figyelembe veszi a képviselő-testület. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én az életkort megemelném, nehogy úgy járjunk, mint a 

lakótelkeknél. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én visszavezetném ezt. Mi a szándékunk ezzel a lakással, bármi 

áron valakinek odaadni, vagy továbbra is szolgáltató személynek lehetőséget biztosítani, mert 

ebből nem tűnik ki, hogy a továbbiakban szolgálati lakás funkciót tölt be. 

 

Balassa Balázs polgármester: Most már nincsenek szolgálati lakások, ezért mondtam az 

előbb, ami kimaradt belőle, hogy előnyt élveznek, akik közfeladatot látnak a községben. Amit 

Tibi mondott, végiggondoltam. Ott van 3 lakás, a doktornő sem 35 éves, a másik oldalon lakó 

bérlő sem 35 éves, de rakhatjuk akár 45 évre is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Van az iskolaigazgató, de az fura lenne, ha neki adnánk ezt a 

lakást, viszont van egy védőnőnk, akinek lakhatási támogatást fizetünk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez egy, két szobás, nappalis, nagy konyhás, fürdőszobás 

lakás. Nem biztos, hogy ezt egy embernek kellene odaadni. Első körbe meg kellene próbálni 

családosokat keresni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Krízis helyzet, ha leég a ház, a gyerekkel oda kell mennie, mert a 

férj veri a családot… 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez nem átmeneti szállás, bérbe adjuk egy időre.. 



 

Balassa Balázs polgármester: A feltételek között szerepel, hogy nem rendelkeznek 

Szigligeten saját lakással, nem rendelkeznek a szülők olyan lakóházzal, vagy nyaralóépülettel, 

ahol külön lakrész kialakítható. Ebbe benn van az olyan szociális helyzet, hogy valakinek 

leégett a háza. 

 

Balassa Sándor képviselő. Tulajdonjogilag attól még rendelkezik, ha leégett a háza. 

 

Balassa Balázs polgármester: Írjuk azt, hogy szociális helyzet, vis major helyzet miatt 

rászoruló.. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nekem nagyobb gondom van az egy évvel, ezt bonuszosan nem 

lehetne megfogalmazni.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Én azért tartanám szerencsésnek az 1 évet, mert ha rendesen 

fizeti a lakbért, nincsen vele semmi gond, akkor hosszabbítsuk akár 4 évre, de mondhatunk 

hosszabb időt is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Akkor már mutyizol. Maradhat az 1 év, csak legyen egy bonusz, 

hogy kölcsönös megelégedés, vagy igény alapján meghosszabbítható.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egészítsük ki a kiírást, azzal, amennyiben a felek a bérlet 

feltételével kölcsönösen elégedettek, akkor plusz 2 évvel meghosszabbítható. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azzal az épülettel nekünk szándékunk volt, továbbra is legyen 

benn a szerződésben, hogy felmondási idővel felmondható. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elhangzott módosításokkal, - előnyt élvez az elbírálásnál, 

aki közszolgáltatást lát el a községben, szociális helyzet, vis major helyzet miatt rászorult,- 

amennyiben a felek a bérlet feltételével kölcsönösen elégedettek a bérleti időszak + 2 évvel 

meghosszabbítható,- az épület értékesítése, megszűnése esetén a szerződés megszűnik – 

kiegészítésekkel, javaslom, hogy a megüresedett bérlakás bérbeadási feltételeire vonatkozó 

előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

140/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletéhez csatolt 

előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel elfogadta: 

- előnyt élvez az elbírálásnál, aki közfeladatot lát el a 

községben,  

- szociális helyzet, vis major helyzet miatt rászorult,  

- amennyiben a felek a bérlet feltételével kölcsönösen 

elégedettek a bérleti időszak + 2 évvel 

meghosszabbítható,  

- az épület értékesítése, megszűnése esetén a szerződés 

megszűnik. 



Megbízza a polgármestert, hogy az elfogadott módosítások 

kiegészítésével a pályázati felhívást tegye közzé. 

Határidő: 2010. november 22. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

2010. évben lejáró bérleti szerződések felülvizsgálata 

 

Balassa Balázs polgármester: Több olyan bérleti szerződésünk van, mely 2010. december 

31-én lejár. Készült egy előterjesztés, melyet képviselő társaim megkaptak. A listából 

kimaradt a közterületekre vonatkozó fűnyírás, mely az idei évben lejár. Kérdésem, kívánunk-e 

pályáztatni, felmerül-e valakibe, hogy nem pályáztatunk. Az a véleményem, hogy menjünk 

sorba. Kezdjük a fűnyírással. Több éve kötöttük a szerződést, akkor a szerződéskötés 

pályáztatás nélkül történt. Én meg vagyok elégedve Pupos Ferenc munkájával. 

 

Káli Magdolna képviselő: Annyit szeretnék megkérdezni, és ha közmunkások nyírnák a 

füvet, mert többen remélnek emiatt munkát a faluban. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nagyobb településeken cég végzi. Ha a közigazgatási területet 

nézzük Szigliget nagyobb, mint Badacsonytomaj, hasonlítsunk ahhoz, ott cég végzi. 

Balatonedericsen, Nemesvitán közmunkások végzik ezt a munkát. Én azért is, mert végeztem, 

és végeztettem, tudom, hogy milyen gépparkkal jár, illetve kikre lehet rábízni a gépparkot. 

Ezzel van a legnagyobb problémám. Ismerve Pupos Ferenc felszereltségét, gépparkját, amivel 

dolgozik, ha ilyen gépparkot vásárolunk, olyan emberek kell felvenni akikre a gépek 

nyugodtan rábízhatók. Azért meg lehet próbálni, most is 10 fő felett vannak férfiak, 2-3 főről 

tudok, aki szeretne még dolgozni, de nem biztos, hogy tudnék olyan csapatot összeállítani, aki 

el tudná végezni a munkát. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően megszokhattátok, hogy a fiatalokról nagyon rossz a 

véleményem, de a másik korosztályról kis nagyon rossz a véleményem. Lehet sírni, nyafogni, 

hogy nincs munka, és dolgozni szeretnék, de ezek inkább sirámok, mint elhatározások, hogy 

tisztességesen dolgozni szeretnék. Ilyen szempontból én nem hatódok meg. A másik dolog. 

Feri jól csinálta, amit csinált, ennek ellenére azt mondom, pályáztassuk meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem azért nem támogatom, mert másnak volt az ötlete, de 

nem látom biztosítottnak azt, hogy amellett a rengeteg feladat mellett, -most neki álltunk az 

útszéleket, partoldalakat pucolni, ott van a vár, a strand - e mellé fel tudnék venni 4 – 5 olyan 

embert, aki megbízható és rá tudnánk bízni ezt a feladatot. 

 

Káli Magdolna képviselő: Én se azokra gondoltam, akik, azt mondják, munkát, munkát. A 

környező településeken is közmunkásokkal oldják meg Hegymagason, Raposkán. 

 

Baráth Sándor képviselő: Én egyetértek veled abban, hogy ezt nem az önkormányzatnak 

kell végezni, ilyen gépparkot nem biztos, hogy van olyan ember, akire szívesen rábíznék. 

Ferivel abszolút nincs gondom, mert szigligetieket alkalmaz, és ha pályáztatunk az 

mindenképpen kerüljön bele, hogy szigligetinek adjanak munkát, de én is a pályáztatás 

mellett vagyok. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem szívesen szólok hozzá, mert Feri rokon, de az a 

véleményem, hogy pályáztassunk. 



 

Balassa Balázs polgármester: Én is ezen a véleményen vagyok, én már mondtam a Ferinek, 

hogy a munkájával semmi problémánk nincsen, de nem biztos, hogy szerencsés lenne, ha x 

időre meghosszabbítanánk a szerződését. Amikor közösen elkészítjük a pályázati kiírást, 

szeretném, hogy előnyt élvezzen helyi a vállalkozó.  

Összefoglalom, a képviselők többségi véleménye alapján a fűnyírást pályáztatjuk. 

 

Következők a strandi terület bérleti szerződések. Natur Tourist, Mezei Edit, Oláh Jánosné. 

Ezeknél az a helyzet, hogy a felépítmény a tulajdonosoké, az önkormányzat a területet 

biztosítja. Nagy választásunk nincs, a bérleti díj nagyságáról kell majd dönteni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezeknél a felépítményeknél nem mondhatják, hogy ennyi volt, 

bontsák le, mert nem tájba illő. 

 

Lutár Mária körjegyző: Jogerős építési engedéllyel épültek, kártérítést kell fizetni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mihályiné Jung Szilvia strandi fagyizó. Mai nap küldött egy 

kérelmet, melyben kéri a szerződés meghosszabbítását. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én meg voltam döbbenve a nyáron, hogy arra sem vették a 

fáradságot, hogy kívülről lemeszeljék. Az Osziékhoz hasonlítva döbbenetes látványt nyújt az 

épület. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nagyon sok múlik a bérlő személyén is, a szélső épület, 

amióta új bérlője van, kulturáltabb a környezete is. Én megpályáztatnám az épületet. 

 

Balassa Sándor képviselő. Az nem lehet vita tárgya, hogy pályáztatjuk vagy nem. Az lehet a 

kérdés, hogy fagyizóként pályáztatjuk tovább, vagy tovább gondoljuk egy kibővített 

szolgáltatással. 

 

Balassa Balázs polgármester: Fagyizót is lehet úgy üzemeltetni kulturáltan, hogy 

nyereségesen megéljen a bérlő.  

A strandnál a napozóágy bérleti szerződésénél elírás történt, a bérleti szerződés 2011. 

szeptember 15-ig szól. A többi szolgáltatásnál, éves bérleti szerződéseket kötöttek, 

amennyiben kérelem érkezik, a képviselő-testület tárgyalni fogja. 

 

Az elhangzott vélemények alapján a fagyizó működtetését megpályáztatja a képviselő-

testület. 

Következő bérlemény a kézműves udvarban lévő fazekasműhely, Mezeyné Szakál Judit a 

bérlő, kérelem a hosszabbításra nem érkezett. Ezt az ingatlant sem pályáztattuk meg 4 éve, az 

volt a véleményem, mivel a korábbi pályáztatásnál sem volt érdeklődés, hogy pályáztatás 

nélkül hosszabbítsuk meg a szerződést. Itt az lenne a kérésem, feltételesen hozzunk döntést, 

ha kérik, akkor meg kívánjuk-e pályáztatni, vagy függetlenül attól, hogy érkezik-e kérelem 

megpályáztatjuk, vagy nem. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szerintem, ha kérik, akkor nem kellene pályáztatni, mert az a 

tevékenység beleillik a környezetbe. Nem tudom, mit lehetne mást csinálni, másra 

hasznosítani. Ha kérik, ne pályáztassuk meg, ha azt mondják, köszönjük nem kérjük, akkor 

egyértelmű, hogy pályáztassuk. 

 



Balassa Sándor képviselő: Az a kérdésem, lehet-e mást helyette? Funkciójába kell-e oda, 

működik-e? 

 

Káli Magdolna képviselő: Ahhoz, ha megpályáztatjuk kéne, egy népi, hagyományos, akár 

játékkészítés, akár fazekasműhelynek megmaradna tovább, csak ahhoz van valami bemutató 

is, ez azért fontos.  

 

Balassa Balázs polgármester: Akkor az a lényege annak, amit mondasz, ha pályáztatunk 

előnyt élvezzenek azok, akik be is mutatják ott a tevékenységet.  

Szeretném, ha egy előzetes szavazás lenne. Ki ért azzal egyet, ha Mezeyné Szakál Judit a 

fazekasműhely tovább üzemeltetésére kérelmet nyújt be, akkor a helyiséget nem pályáztatjuk 

meg. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

141/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testült a Kisfaludy u. 26. szám alatti régi iskola 

épületében lévő fazekas műhelyre nem ír ki pályázatot, 

amennyiben a jelenlegi bérlő Mezeyné Szakál Judit kérelmet 

nyújt be, a helyiség tovább bérlésére vonatkozóan, a bérleti 

szerződést megköti. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szekér Krisztián üvegcsiszoló nyújtott be kérelmet, melyben 

kéri a továbbbérlés lehetőségét. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Itt szintén az a véleményem, hogy pályáztatás nélkül 

hosszabbítsuk meg a szerződést. 

 

Balassa Sándor képviselő: Beleesnek újra abba a hibába, hogy az érintettek eljönnek az 

ülésre, és már más a véleményünk. Lehetne ott akár egy bőrös, vagy bármi más tevékenységet 

folytatni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az egy pozitívum, bármilyen idő van, a helyiség nyitva van, 

szolgáltat. 

 

Baráth Sándor képviselő: Tudni kellene, mennyire piacképesek ezek az üzlethelyiségek. 

2007-ben lett kiadva, mennyi jelentkező volt rájuk, vagy mindegyikre csak a jelenlegi bérlő? 

 

Balassa Balázs polgármester: Kovácsműhelynek készült az a helyiség és nem volt 

jelentkező. Ez az egy jelentkező volt, aki üvegcsiszoló műhelynek kérte. Ha azt nézzük, hogy 

kézműves udvar, a profilja nem annyira odaillő, de becsülettel csinálja, a bérleti díjat fizeti. 

Konkrét kérelem érkezett, a bérleti díjról, a bérleti időszakról is beszélni kell. Jelenleg 

268.600 Ft az éves bérleti díj. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ha már szerződést kötünk azt egy évre kössük meg, és 

puhatolózni kell, hátha valami más, bőrös, szűcs, vagy valami jobb összejönne. Érdeklődjünk, 

hogy 2012. évre nem lenne-e más jelentkező, és a másikra is ezt mondanám. 



 

Barath Sándor képviselő. Egyetértek Sanyival, egy éves szerződést kössünk, és a jövő év 

közepén nézzük meg, írjuk ki, hogy lenne-e rá jelentkező, ki lenne, mit szeretne, és 

mennyiért. Akkor lenne viszonyítási alapunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Így korrekt is lenne, mert menetközben a bérlő is látja, hogy 

mire számítson. 

Javasolom, hogy a kézműves udvarban kialakított jelenleg üvegcsiszolóként működő 

bérleményre 1 évre, 2011. december 31-ig Szekér Krisztiánnal kössünk bérleti szerződést. A 

bérleti díj összege 270.000 Ft. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

142/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a kézműves udvarban kialakított 

üzlethelyiségre Szekér Krisztiánnal kötött bérleti szerződést 1 

évvel - 2011. december 31-ig - meghosszabbítja.  

A bérleti díj összege 270.000 Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

Balassa Balázs polgármester: Tamás Károly a feljáró mellett bérel területet, ajándék 

tárgyakat, ásványokat árul. Kérelmet nyújtott be a bérleti szerződés hosszabbítására. 

(Ismerteti a kérelmet.) Jelenleg 189.990 Ft bérleti díjat fizet 3 m
2
 területért. 10 éve végzi ezt a 

tevékenységet. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem felépítmény, bevállalta a bérleti díjat fizeti. Ez egy sima 

placc. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Tamás Károly részére a Kisfaludy u. 26. 

szám melletti ingatlanon 3 m
2
 nagyságú területet bemutató és árusító hely céljára 2013. 

december 31-ig adjon bérbe a képviselő-testület. A bérleti díj összegét 195.000 Ft-ban 

állapítsák meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

143/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kisfaludy u. 26. szám melletti ingatlanon 

3 m
2
 nagyságú területet bemutató és árusító hely céljára 2011. 

január 1-től 2013. december 31-ig bérbe ad Tamás Károly 

vállalkozó részére. A bérleti díj összegét 195.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 



 

Baráth Sándor képviselő: Kovács László bérleti szerződése 2012. december 31-ig szól. Az 

épület felújításra kerül, mi lesz a szerződéssel? 

 

Balassa Balázs polgármester: A szerződés tartalmazza, hogy a bérleti szerződés megszűnik, 

ha a képviselő-testület az épülettel bármi mást akar. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kiértesítettük, hogy az épület felújításra kerül? 

 

Balassa Balázs polgármester: Még nem értesítettük ki, ma fog dönteni a testület a 

közbeszerzés kiírásáról, annak ismeretében tudjuk értesíteni a vállalkozót. 

 

Baráth Sándor képviselő. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Pupos pince az 

önkormányzaté? 

 

Balassa Balázs polgármester: Önkormányzat tulajdonában van, az önkormányzat 

támogatásával Pupos Kálmán pályázott. A pályázat kapcsán létrejött egy 10 éves bérleti 

szerződés, ami a pályázat része is volt, és ennyi időt gondolt a testület is arra, hogy lejár 

úgymond a befektetett pénznek a bérleti díja. Amint lejár a bérleti szerződés, az 

önkormányzatnak nincs további kötelezettsége, tehát szabadon pályáztatható lesz az épület. 

 

Van egy negatív hírem. Felhívtam az Igazságügyi Minisztériumot, utána a 

Belügyminisztériumot, ahol azt a választ kaptam, hogy 2011-ben nem fogják ismét kiírni a 

településőr pályázatot. Egy évre szólt, ez az előző kormány elképzelése volt, az új 

kormánynak más elképzelése van a közbiztonság tekintetében. A rendőrséget szeretnék 

megerősíteni, a településen belül a közbiztonságról gondoskodjon az önkormányzat. Ha 

településőröket kíván az önkormányzat alkalmazni, azt saját erőből kell finanszíroznia. 

December 31-el lejár a támogatás. A munkaszerződések erre az időre kötettek. Az a kérdésem 

a képviselő-testület fele, hogy kíván-e az önkormányzat a közbiztonság javítása érdekében 

saját költségből ilyen szervezetet, közterület felügyelőként fenntartani. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ennek a rövid időszaknak a tapasztalatairól szeretnék hallani. 

 

Balassa Balázs polgármester: A mostani információm alapján egyértelműen azt tapasztalom, 

- konkrétan mi az oka, azt nehéz lenne megmondani - hogy az előző évekhez képest az idei 

évben Szigliget közbiztonsága jelentősen jobb. Hogy ez azért volt, mert minden nap a 

településen lehetett látni a sárgamellényes településőröket, vagy azért, mert több rendőr volt a 

faluban, vagy azért mert a bűnelkövetők börtönben ülnek, én ezt nem tudom lemérni. Azt 

tudom, az eddigi számokat ismerve, ennyire kevés bűncselekmény polgármesterségem ideje 

alatt nem volt. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezen kívül milyen segítséget kaptál a településőröktől? Volt-e, 

hogy olyan bejelentést tettek, ami hatósági intézkedést igényelt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Segítség volt, hogy a településen felmérték a kátyúkat, a 

gondozatlan területeket. Ilyen jellegű bejelentéseket tettek. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az a véleményem, hogy ezt lehetett volna sokkal jobban 

csinálni, ahogy ezt az elején képzeltük, a polgárőrséggel karöltve. 

 



Balassa Sándor képviselő: Az elmondottak alapján úgy tartom, nincs szükség arra, hogy 

saját költségvetésből tartsuk fenn a településőrséget. 

 

Balassa Balázs polgármester: Jó volt arra, hogy a rendezvényeket biztosították, az általam 

nem ismert problémákra felhívták a figyelmemet, de azt nem tudom, hogy ebben a formában 

fenn tudjuk-e tartani ezt a szervezetet. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az is igaz, hogy intézkedési jogkör semmi, ugyan úgy, mint a 

polgárőrnek, legfeljebb bejelentési jogköre van, mint minden állampolgárnak. Az is igaz, 

hogy két ember bérét kigazdálkodni, nem kis dolog. Ha egy kicsivel nagyobb támogatást 

kapna a polgárőrség, nemcsak azt értem, hogy a működésre, hanem azok az emberek, akik 

nagyon sok szabadidőt feláldoznak, valamilyen erkölcsi megbecsülésben részesülhetnének. 

Nem azt mondom, hogy minden hónapban vásárlási utalványt, vagy bármit, de, ha azt 

mondanák, hogy menjetek el kirándulni, vagy fürödni, és mi álljuk a költségeket, nagyon 

sokat jelentene. Nem egyszerű összeszedni minden alkalommal két-két polgárőrt. Azt 

mondanám, hogy a polgárőrséget kell erősíteni. A településőr arra jó volt, hogy munkát adott 

egy-két embernek, de semmivel többet nem csinál, mint a polgárőr. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, mivel a kormány nem kíván forrást 

biztosítani, az önkormányzat saját költségéből, pedig nem tudja fenntartani a településőr 

szolgálatot, a településőröket 2011 évben ne alkalmazzák. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

144/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület saját forrás hiányában a településőri 

szolgálatot fenntartani nem tudja, a településőröket 2011 évben 

nem alkalmazza. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő-testület véleményét kéri a nyugdíjasok karácsonyi 

ajándékozásával kapcsolatban. Amikor átvettem a polgármesterséget jó ötletnek tartottam, 

hogy pénz helyett karácsonyi csomagot kapjanak a nyugdíjasok. Ennek meg volt a varázsa, 

működött jól, de az utóbbi években voltak negatív hangok. Az lenne a javaslatom, hogy 

gondoljuk végig, csomagot, pénzbeli támogatást, vagy vásárlási utalványt kívánunk adni. Ha 

ajándékcsomagot, akkor a tartalmát át kell gondolni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az én ötletem volt annak idején, hogy a pénzbeli ajándékot 

váltsuk át ajándékcsomagra, és a képviselők hordják szét. A hordjuk szét nálam is háttérbe 

szorult, innentől kezdve már fakult. Az, ami az elmúlt időszakban volt, hogy egy bizonyos 

helyről, egy bizonyos termék lett összeállítva, az, teljesen agyonvágta az egészet. Nem 

hiszem, hogy bármelyikünknek van kapacitása a csomagok összeállítására, én visszavonom, 

és azt gondolom, hogy vissza kell állni az alapra, pénzre, vagy ajándékutalvány adására. 

Mindenképp legyen, de most váltsunk. 

 

Káli Magdolna képviselő: Az idősek általában örültek ezeknek a csomagoknak. Én is azt 

mondom, hogy nincsen ennyi édességre szükség, ha nem csomag, akkor talán mindenki 



jobban örülne az ajándékutalványnak, mint a pénzbeli juttatásnak. Arról viszont már sokat 

beszéltünk, hogy, aki nem tud utazni, hogyan tudja megoldani a beváltását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Coop-os, ez szerintem kézenfekvő. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem annyira kézenfekvő, mert helyzetbe hozod az egyik 

boltot a másikkal szemben. Végig kell gondolni, de nekem is az a javaslatom, hogy utalvány. 

Ha azt mondaná a szociális bizottság, hogy felvállalja, megnézi, hol lehet karácsonyi 

hangulatot adó ajándékot vásárolni, és összeállítja a csomagot, szebb gesztus, mint az 

utalvány, de kinek van erre ideje, ki vállalja fel, mert erre is mondanák azt, hogy nekem ez 

nem tetszik. 

 

Baráth Sándor képviselő: Az ajándékutalványnak mennyi adóvonzata van? 

 

Lutár Mária körjegyző: Van vonzata, ha segélyként adjuk, akkor nem adóköteles. 

 

Baráth Sándor képviselő: Szerintem a készpénz mindenképp jobb lenne talán, nem 

személyes, de azt mindenki ott költheti el, ahol szeretné. 

 

Balassa Balázs polgármester: Maradjunk abban, hogy meghatározzuk milyen módon adjuk 

a támogatást. Mi, utána érdeklődünk milyen utalványt lehet vásárolni, hol lehet beváltani, 

erről a szociális bizottság kapna egy listát, ami alapján eldönti melyik lenne a legmegfelelőbb. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én minden évben hordtam a csomagokat, és nagyon vegyes a 

tapasztalat. Az igaz, hogy az utóbbi időben elszálltak a sok édességgel, de várták a csomagot. 

Az is igaz, hogy sokan tovább adták az unokáknak, a családnak, de várták. Amikor legelőször 

adtunk, akkor, ha jól emlékszem 1500 Ft volt, és úgy kapták meg, mint fűtéstámogatás, mert 

nekünk így volt a kedvezőbb, és amikor megkapták, szidtak bennünket, hogy 

fűtéstámogatásként mit csináljanak ennyi pénzzel.  

 

Lutár Mária körjegyző: Most egész más a helyzet, lehet, hogy a 2000 Ft-nak is sokkal 

jobban örülnek, mert, az tény, hogy nagyon nehéz mindenkinek. 

 

Balassa Sándor képviselő: Adjunk X összegű utalványt, helyi utalványt, amit bármelyik 

boltba beválthatnak. Amikor összejönnek az utalványok, leszámlázzák az önkormányzatnak, 

mi kifizetjük, mint vásárlás. 

 

Lutár Mária körjegyző: Ezt pénzügyileg meg kell beszélni a Zsuzsával. 

 

Jeszencsák Edvin kér szót. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót. 

 

Jeszencsák Edvin: Ha ajándékutalvány mellett döntenek, mi lenne, ha az iskolások 

készítenének mellé egy kis kerámia tárgyat, ami a karácsonyi ünnepekhez kötődik. A 

gyerekek beöltöznének, és betlehem keretében adnák át. Nyilván a kollégáimmal meg kell 

beszélni, egyeztetnem kell.. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ez jó ötlet szerintem, akár egy kedves karácsonyi verssel adnák át 

az időseknek. 



 

Baráth Sándor képviselő: Igaza van, aki azt mondja, hogy én nem vagyok szociálisan 

érzékeny, ez tény. Ez korhatárhoz van kötve, nyugdíj összegéhez nem lehetne kötni? 

 

Káli Magdolna képviselő: Nem, ezt nem lehetne megtenni.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Itt nem az összeg nagyságáról van szó, arról van szó, hogy 

megbecsüljük a nyugdíjasainkat. Maradjunk abban, hogy a legközelebbi szociális bizottsági 

ülésre előkészítik a kollegák. 

 

Káli Magdolna képviselő: A doktornőnek, a védőnőnek lenne egy kérése, amit már az 

iskolaigazgató úrral is megbeszéltek, HPV vírusról mindenki hallott, ami méhnyak rákot 

okoz. Létezik egy védőoltás, melyet a 7. és 8. osztályos tanulóknak javasolt beadni. Három 

oltásból áll, ami 90 e Ft személyenként. Kaptunk egy kedvező ajánlatot a három oltás 56.700 

Ft-ba kerülne. Ez a szülőknek nagyon megterhelő, és ezt már más önkormányzatok is 

felajánlották például a tapolcai iskolásoknak. Nem az 56.700 Ft-ot szeretnénk kifizettetni a 

hivatallal, hanem, ha van rá mód, jobban lehetne ösztönözni a szülőket, hogy beadassák a 

gyerekeiknek, ha gyerekenként 10 e Ft hozzájárulást meg lehetne szavazni. A hetedik 

osztályban érintene 5 főt, a nyolcadik osztályban 10 főt. Az újabb verzió szerint a fiuknak is 

meg kellene kapni ezt a védőoltást. Természetesen csak a szigligeti gyerekekről van szó. 

Felhívtam a gyógyszercéget, december 1-ig kaptunk határidőt, hogy jelezzük, mert, ha a 

testület támogatja, akkor így értesítenénk ki a szülőket. Ez pozitívum lenne, hogy az 

önkormányzat ösztönzi ezt a védőoltást. A szülőknek még így is 46 e Ft-ba kerülne, de több 

helyen alkalmazzák, Svédországból indult és állítólag nagyon jó hatású. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Attól tartok nagyon sok szülő nem is érti a lényegét.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha a szülők látják, hogy 46 e Ft, talán 10 % lesz, aki beoltatja 

a gyerekét.. 

 

Jeszencsák Edvin: Nem értek veled egyet, mivel mi rá vagyunk kényszerülve arra is, hogy a 

környékbeli településeken is megnyerjük a szülőket, hogy ide járassák a gyerekeket. Nem 

biztos, hogy ennek örülnének, hogy megkülönböztetjük a támogatással a szigligeti 

gyerekeket. Tudom, hogy a tankönyvtámogatás is így működik, de ezzel szerintem vigyázni 

kell. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ez így működik máshol, de, az önkormányzat felvállalhatja. 

Nagyon sok az 56 e Ft, de Tapolcán is működött, a szülők megértették a fontosságát, persze 

sok múlik a felvilágosításon. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha minden gyerek igénybe veszi, akkor az 180 e Ft, ha 

megduplázzuk 360 e Ft, triplázzuk 540 e Ft. Úgy gondolom 10 e Ft semmi. Ez évente 

visszatérő dolog lesz, a nyolcadikos gyerekek védőoltásához járuljunk hozzá 20 e Ft-tal. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én tartózkodni fogok, nekem ez elvi kérdés 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 11 fő nyolcadikos gyermek részére 

HPV vírus elleni védőoltás költségéhez gyermekenként 20 e Ft támogatást biztosítsunk az 

általános tartalék terhére, kérem, most szavazzon. 

 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

145/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a nyolcadik osztályos gyermekek HPV 

vírus elleni védőoltásának költségéhez gyermekenként 20 e Ft 

támogatást biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a 

Váralapítvány székhelyéül megjelölt címet a bíróság módosítsa. Most kaptunk egy levelet, 

melyben tájékoztattak, hogy az alapítvány létrehozóinak együttes kérelme alapján lehet 

módosítani a székhelyet. Annyi megtörtént, hogy az alapítvány postacíme megváltozott, 

Petőfi u. 18. számra. Ez is egy fél siker, a bírósági levelek ne ide jöjjenek, hanem Mezey 

Artúr kuratórium elnöknek. Azt javasolom, indítsuk el a pert. Az ügyvéd úr azt kérte tőlünk, 

határozzuk meg a per tárgyát, illetve az összeg mértékét. Összeállítottam egy rövid anyagot, 

melyet ismertetek. Az önkormányzat évközben vette át a vár üzemeltetését, ezért a következő 

évet vesszük alapul. 2008-ban vettük át az nem volt teljes év. A belépő jegyek alapján a 

látogatók száma 2009-ben 117.200 fő volt, így teljes évet tudunk figyelembe venni. 2009-ben 

a rendezvények hatására nőtt a látogatók száma, így szerencsésebb lenne a 2007 évben a 

várlátogatók számát alapul venni. 2007 évben a jegyár 300, illetve 150 Ft volt. Az átlagot 

véve, figyelembe véve a tapasztalataimat, a látogatók kétharmada felnőtt, ezért 250 Ft szorzót 

használva a bevételt 25 millió forintra kalkuláljuk 2007 évben. Azért vagyunk kénytelenek 

így, mert nincsenek pontos adataink, amit a bíróság majd bekér, pontosabb rálátásuk lesz. 

Ebben az évben komolyabb beruházás nem volt a várban, így a béren kívül, csak karbantartási 

munkákat végeztek, melynek a dologi kiadásai tapasztalataim alapján maximum 4 millió 

forint. Ehhez jön a bérköltség. Az alapítványtól átvettünk 4 főt, ez alapján a bérköltség 14.800 

e Ft kalkulálható egy évre. Az előzőekben levezetet számítások alapján 6.200 e Ft maradvány 

keletkezett, mely szeretnénk, ha a per tárgya lenne. 

 

Balassa Sándor képviselő. Kell nekünk azzal kalkulálni, hogy az alapítványnak milyen 

költségei voltak? 

 

Balassa Balázs polgármester: Kifejtette az ügyvéd úr is, amikor itt volt. Azt a pénzt a várra 

költötte vissza effektív azáltal, hogy dolgozókat fizette, akik a várat építették, anyagot 

vásárolt a várba a karbantartási munkákhoz. Nem saját célra használta fel, ezért mi nem 

perelhetjük a teljes összeget. Szerencsésebb, ha mi meghatározzuk a per tárgyát képező 

összeget. Az ügyvédnek az volt a kérése, állapítsunk meg egy összeget, mert így hatékonyabb, 

és célravezetőbb. Az előbbiekben felsorolt összegek, valamilyen fokon védhetők.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nekem megfelelő, csak már induljon el valami. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy félévnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a kuratórium 

elnökének a címét bejegyezzék. 



Aki egyetért azzal, hogy az alapítvánnyal szembeni pert elindítsuk, a per összege 6.200 e Ft, 

az önkormányzatnak az elmaradt jövedelme, az most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

146/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Váralapítvánnyal szemben a pert elindítja. 

A per tárgya 6.200.000 Ft elmaradt jövedelem. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pert indítsa el. 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Belépőjegyekről említettem, hogy erről beszélnünk kell. 

Felvázoltam egy koncepciót az I. időszakban 500 Ft és 250 Ft, a II. időszakban, amikor 

várjátékok vannak 550 Ft és 300 Ft. Rendezvények alatt, ami több napos 700 Ft és 350 Ft. 

Baráth Sándor képviselő társamnak az volt a véleménye, hogy a kiemelt időszakban 600 és 

300 Ft legyen a belépő ára, május – június - július és augusztusban. Kérem a véleményeket, az 

árra és a két időszakra vonatkozóan. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Jó a két időszak, de az 550 Ft-ot emeljék meg 600 Ft-ra. 

 

Balassa Balázs polgármester: A várban tervezett koncertek belépői díjai. Muzsikás együttes 

koncertjére 1000 Ft, Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncertjére 1500 Ft, Alma együttes 

koncertje felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft, Varga Miklós és a Band élő koncertje 

1000 Ft, Kormorán együttes koncertje 1500 Ft, Benkó Dixilend Band koncertje 1500 Ft. 

A strandon nem változtatnék az áron, de ez gondolkodás tárgya legyen, melyre visszatérünk. 

Javasolom, hogy a várba két időszakra állapítsuk meg a belépők árát. I. időszak február, 

március, április, szeptember, október és november hónapokban felnőtteknek 500 Ft, 

gyerekeknek 250 Ft. 

A II. időszakban május, június, július és augusztus hónapokban felnőtteknek 600 Ft, 

gyermekeknek 300 Ft. Rendezvények ideje alatt a belépők árát felnőtt esetében 700 Ft, 

gyermekek esetében 350 Ft-ban javaslom megállapítani. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

147/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a várba két időszakra állapítja meg a 

belépők árát. 

I. időszakban február, március, április, szeptember, október és 

november hónapokban felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 250 Ft. 

II. időszakban május, június, július és augusztus hónapokban 

felnőtteknek 600 Ft, gyermekeknek 300 Ft.  

Több napos rendezvények ideje alatt a belépők árát felnőtt 

esetében 700 Ft, gyermekek esetében 350 Ft-ban állapítja meg. 

 



Balassa Balázs polgármester: A mozi helyiségben integrált közösségi tér kialakítására 

nyertek el pályázati támogatást. Ahhoz, hogy elindulhasson a beruházás, első lépésben 

módosítani kell a közbeszerzési tervet. Javaslom, hogy a község közbeszerzési tervét az 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházással módosítsuk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

148/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 

tervét a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arról is kell dönteni, hogy elindítjuk az Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér beruházást. Aki, ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

149/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

beruházást elindítja. 

 
 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt időszakban önkormányzat közbeszerzési eljárásait a 

Deák Ügyvédi Iroda végezte. Szeretnénk, ha a továbbiakban is ők végeznék el a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos teendőket. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása 500 e 

Ft. Utána néztünk, az eljárás díja ennyi. Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával a Deák Ügyvédi Irodát bízza meg a képviselő-testület. A lebonyolításra 500 

e Ft-ot biztosítsanak az általános tartalék terhére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

150/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a jogi 

tanácsadói tevékenység és a hozzákapcsolódó jogi képviseleti és 

iratszerkesztési feladatok, valamint a hivatalos közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátásával a Deák Ügyvédi Irodát (7100 

Szekszárd, Jókai u. 22.) bízza meg. 

A megbízási díjra 500 e Ft-ot biztosít az általános tartalék 

terhére. 

A képviselőt-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására.  

Megbízza a polgármestert, hogy költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 



 

 

Balassa Balázs polgármester: Eitner Kinga megkeresett azzal kapcsolatban, hogy File 

Mátyás Európa bajnokságra megy és tudná-e a képviselő-testület támogatni. Az államtól nem 

kapnak egy fillért sem, saját erőből finanszírozzák. Az egyesületnek nincs pénze, a család 

nem tudja ily mértékben támogatni. Korosztályában Magyarországon a ranglistán az első, és 

még így sincsenek meg a megfelelő támogatások. Én úgy gondolom, ahogy már eddig is 

támogassuk. Előzetesen 20 e Ft támogatást már biztosítottam, és ha a testület úgy dönt, akkor 

az egyesületet 60 e Ft-tal támogassuk azzal a megjelöléssel, hogy File Mátyás vívó 

költségeire használható fel. Elég kellemetlen, hogy az utánpótlást nem érzi magáénak a 

szövetség. 

 

Balassa Sándor képviselő: Itt megint morális gondjaim vannak, mint a védőoltásnál. Ez egy 

végelláthatatlan kör, természetesen nem mondom, hogy maradjunk ki belőle. Ismerve a család 

véleményét a testületről, messze nincs szinkronban és arányban a mi segítségünkkel. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszélgettem a Matyival, eljött hozzám személyesen. Én azt 

mondtam neki, hogy a támogatást File Mátyásnak adjuk, mert elismerjük az eredményeit és 

nem szeretném belekeverni a szülők és az önkormányzat viszonyát. 

Aki egyetért azzal, hogy File Mátyást 80.000 Ft-tal támogassuk, az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

151/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton Vívóklub részére a korosztályos 

Európa bajnokságon való részvételére 80 e Ft támogatást biztosít 

az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Kezdeményeztünk egy gyűjtést a vörösiszap katasztrófa 

károsultjai számára, ehhez csatlakozott a Turisztikai Egyesület is a Süllő Fesztiválon gyűjtést 

szerveztek. Összegyűlt 154 e Ft, ami eléggé kevés. Az árvíz katasztrófánál láttam milyen 

mértékű a lakossági támogatás, az önkormányzat jelentős összeggel járult hozzá. Ne értsetek 

félre, de ennyi pénzzel nem szívesen állítanék oda. Kérdésem, hogy kívánjuk-e támogatni a 

katasztrófa károsultjait, és ki akarjuk-e egészíteni. 

 

Balassa Sándor képviselő. Úgy gondolom szégyenkezni nem kellene, jelentkeztek nagyobb 

települések hasonló összegekkel, én tartom azt, hogy három havi tiszteletdíjamat e célra 

felajánlok. 

 

Káli Magdolna képviselő: A Turisztikai Egyesület 40 e Ft-tal kiegészíti a Süllő fesztiválon 

és a hivatalban összegyűjtött adományokat.  

 

Balassa Sándor képviselő: 13 e Ft-ot kaptam bizottság elnökeként, de ilyenkor a bruttó 

összeg megy 20 e Ft. 



 

Balassa Balázs polgármester: Az elhangzottakat összeszámoljuk, akkor ez 260 e Ft. 

 

Káli Magdolna képviselő: És ha egy iskolának adnánk, vagy orvosi rendelőnek, óvodának.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Én voltam Devecserben az anyagi kár sokkal nagyobb, mint 

Kolontáron, utcák mentek tönkre. 

 

Baráth Sándor képviselő. Én is felajánlok egy havi tiszteletdíjat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az összegyűlt összeget az önkormányzat 

egészítse ki 300 e Ft-ra, melyet személyesen eljuttatunk Devecserbe. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

152/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Süllő fesztiválon és a hivatalban 

összegyűjtött támogatást, valamint a Turisztikai Egyesület által 

felajánlott 50 e Ft-ot kiegészíti a képviselők által felajánlott 

tiszteletdíjakkal, és az így összegyűlt 300 e Ft-ot személyesen 

Devecserbe eljuttatja. 

Határidő: 2010. december 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy megkeresték az 

önkormányzatot egy Balaton Albummal kapcsolatban. Ebben az albumban régi 

üvegnegatívon készült balatoni fotók találhatók, most kedvezményes áron lehetne vásárolni, 

mely ár 3500 Ft. Kérdezem a testületet, hogy kívánnak vásárolni, illetve hozzájárulni az 

album kiadásához anyagilag. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mennyi szigligeti képet tartalmaz ez a kiadvány? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem ismerem a teljes képanyagot, így azt sem tudom 

egyértelműen kijelenteni, hogy van-e szigligeti kötődésű kép. Ez az album a Balaton múltját 

próbálja bemutatni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Érdekes és szép kiadvány, de szerintem inkább helyi képekből 

álló saját albumot kellene készíteni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én sem támogatom, hogy anyagilag hozzájáruljunk a 

kiadványhoz. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Balaton Album most készülő kiadványból 

ne vásároljon kedvezményes áron, valamint anyagi támogatást se biztosítson a képviselő-

testület . 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 



 

153/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton Album most készülő kiadványból 

nem vásárol, a kiadvány készítéséhez anyagilag nem járul hozzá. 

Megbízza a polgármestert, hogy az Albumot készítőt 

tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2010. december 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel már szinte teljesen elkészült a 2011. részletes turisztikai 

programterv, melyben már a fellépőket is lekötöttük, így lehetőség nyílna arra, hogy időben, 

már a szezon elejére kiadjunk egy programfüzetet. Terveim szerint ez egy 12 oldalas színes 

kiadvány lenne, melynek az előzetes árajánlat alapján a bekerülési költsége bruttó 135 e Ft. 

Ez a kiadvány 5000 példányban készülne. 

 

Káli Magdolna képviselő: Jó ötletnek tartom, már csak azért is, mert az Utazási kiállításokra, 

már ezeket időben el lehet juttatni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy 5000 példányban készíttessük el a 2011. éves 

turisztikai programfüzetet, az árajánlatban meghatározott 135 e Ft összegben, melyet az 

általános tartalék terhére biztosítsunk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

154/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 5000 példány 2011. évi turisztikai 

programfüzetet készíttet az árajánlatban közölt bruttó 135 e Ft 

összegben. 

A programfüzet költségét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeznek a képviselő társaim, hogy 

foglalkoztunk az 1014 hrsz-u út gyalogos úttá történő átminősítésével, illetve egy bejelentés 

alapján az út egy-részének elbirtoklásának kérdésével. Akkor a testület úgy határozott, hogy a 

gépkocsiforgalmat nem tilthatjuk ki az útról, mivel van olyan ingatlan, amely gépkocsival 

csak ezen az úton közelíthető meg. Ugyancsak ezen a képviselő-testületi ülésen határozott a 

testület arról, hogy megbízunk egy földmérőt, aki pontosan megállapítja az út és a mellette 

lévő ingatlanok térképhez viszonyított helyzetét. A földmérő által elkészített vázrajzból 

egyértelműen kitűnik, hogy az útra történt ráépítés, de nem a bejelentésben jelzett személy 

részéről. Az út jobb oldalán csak egy virágágyás az, ami az útszelvényben található, de ez 

nem egy fix építmény, míg a másik oldalon az 1013/2 hrsz-u ingatlannak a bástyája, illetve a 

garázsa jelentősen ráépült az úttestre.  



 

Balassa Sándor képviselő: Ezt már a képviselő-testület akkor is sejtette, amikor úgy döntött, 

hogy felméreti az érintett ingatlanokat. Megkérdezem a jegyzőnőt, hogy ezt az ingatlanrészt 

elbirtokolhatja-e az az ingatlantulajdonos, aki ráépítkezett? 

 

Lutár Mária körjegyző: Igen, elbirtokolhatja, de ebben az esetben az elbirtokló e szándékát 

a bírósághoz még nem jelentette be. Amennyiben az önkormányzat felszólítja, hogy ezt az 

állapotot szűntesse meg, az elbirtoklásra való jogosultságra jogosító idő megszakad. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kéri a jegyzőnőt és a polgármestert, hogy tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket, hogy az elbirtoklás ne történhessen meg. Nem tudom, hogy kell-e lépééseket 

tenni annak érdekében, hogy az út teljes szélességben használható legyen, vagyis, hogy 

intézkedjünk esetleges bontással kapcsolatban, most a legfontosabb, hogy az esetleges 

elbirtoklást megakadályozzuk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hatalmazzon fel, hogy az 

elbirtoklás megakadályozására a szükséges lépéseket tegyem meg.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

155/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1014 hrsz-u út elbirtoklásának megakadályozására az 

önkormányzat jogi képviselője útján a szükséges intézkedéseket 

tegye meg, melynek eredményéről a képviselő-testületet 

tájékoztassa. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkeresett a szigligeti Horgászegyesület, hogy legális 

csónakkikötőt szeretnének kialakítani. Erre a legalkalmasabb hely az Ederci ároknál található, 

melyet a rendezési tervünk is tartalmaz, mint alternatívát. Sajnos jelenleg Szigligeten csak 

illegális csónakkikötők találhatók. Annak érdekében, hogy a horgászturizmus, illetve a 

szigligeti horgászok kulturált körülmények között tudják a csónakjukat tárolni, 

elengedhetetlen a legális csónakkikötő kialakítása. A horgászegyesület már elkezdte a 

tervezési folyamatot, viszont van egy akadálya, mégpedig az, hogy az út és a csónakkikötő 

között egy keskeny sávban magántulajdon található. Azt kérik a képviselő-testülettől, hogy 

vegyük fel a kapcsolatot a 0157/9 hrsz-u ingatlan tulajdonosával a terület megvásárlására, 

illetve a cserére vonatkozóan folytassak tárgyalásokat, aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

 

 



156/2010. (XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a 0157/9 hrsz-u ingatlan tulajdonosával a terület 

megvásárlása, vagy cseréje érdekében. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az Antelhegyi útnál a vízelvezető árok elveszítette funkcióját, 

annyira magas az útpadka, a füves rész, hogy a víz csak az úton folyik keresztül. A 

szomszédos tulajdonosok felvetették, említsem meg a testületi ülésen, nem lehetne valamilyen 

megoldást találni, a földet leszedni, elvinni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nekiálltunk a településen az ilyen munkáknak, a régi posta 

mellett már végeztünk, aki arra járt, láthatta a változást. Szeretném az egész településen az 

ilyen munkákat elvégeztetni. Kérném a testület segítségét is, a patak parton az utolsó nagyobb 

földkupac is kezd eltűnni, szeretnék ott egy szép parkot kialakítani, ehhez gépi munka kell. A 

vízüggyel van egy megállapodásunk, ha mi ezt kialakítjuk, ők levágják a patakpartot. Van egy 

elképzelésem a patak partra. Legfontosabb, hogy az alkotóház melletti vashídtól a most 

meglévő fákat kikerülve egy sétányt szeretnék csinálni, ez folytatódna a régi szennyvíz tisztító 

mögött és rámenne az erdei futópályára. Kavicsos útként szeretném kialakítani. El kéne 

planírozni a területet, azt az emberek megcsinálják, de a nagy munkához gépi munka kell. 

Szeretnék egy emlékparkot kialakítani, Szigligetnek több olyan híres művésze van, mint 

Fürednek, ahol a sétány létezik. A patak és az utca között egy platán sort tudnék elképzelni, 

ahol olyan emberek, illetve hozzátartozók ültethetnének el egy fát, akik híres emberek, 

kötődnek Szigligethez. Ez egy turisztikai látványosság is lehetne, illetve egy pozitív jelzés a 

művészeknek, híres embereknek. (Bemutatja a tervezetet.) Először kavicsra gondoltam, de 

most láttam egy jobb megoldást. 10 cm-el mélyebbre ki van szedve az út, és mosott 

gyöngykaviccsal volt telerakva. A kavics kerülne pénzbe, mert a gépmunkán kívül az 

emberek mindent meg tudnának csinálni. A belső útra amiről beszéltem kellene 29 m
3
 kavics, 

a patakpartihoz 28 m
3
, az emlékpark az 254 m hosszú lenne, a másik meg 246 m. Kérdésem 

akarunk-e ilyen mélységbe belemenni, vagy a patak parton megcsináljuk az utat, befüvesítjük. 

Tovább gondoltam, mert fiatalok is vannak, mögé egy játszóteret kialakítani, mert így lenne 

kerek az egész. Ha ebben gondolkodnánk, amikor a gépmunkát végezzük, kijelölnénk a fák 

helyét, kiszednénk a talajt, úgy végeznénk a talajmunkát az előkészítést. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Jó ötlet, és visszatérve a felvetésemre a földet ide lehetne 

hozni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azért kötötte össze a kettőt, mert ennek a földmunkája 

legalább 150 e Ft. A tartalék terhére lehetne-e erről szó? 

 

Balassa Sándor képviselő: Én érdekelt vagyok, tartózkodom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Liget utca és a patak közötti 

tereprendezésre, gépi munkára 150 e Ft-ot biztosítsanak az általános tartalék terhére az most 

szavazzon. 

 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

157/2010.(XI. 18.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Liget utca és a patak közötti terület 

tereprendezését szükségesnek tartja, a gépi munkára 150 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. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Káli Magdolna képviselő: Hova lehetne elhelyezni lombot, diófalevelet? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a gondom, hogy nem tudok területet kijelölni. A Csonka-

torony mögötti terület, de a szomszédok nem engednék. Nem szeretnék még egyszer úgy 

járni, mint, a Csukban. Az önkormányzat kezdte rendbe rakni, égette a szemetet, a vége az 

lett, hogy mindenki odahordott az építőanyagtól elkezdve mindent. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Jó lenne körülnézni ott is, mert azok a telkek jönnek le az 

önkormányzati területre. Először csak fát ültettek, most már szőlőt, már kitették a kerítést. Ott 

volt egy kocsiút, amit már lekerítettek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület a 

továbbiakban zárt ülés folytatja munkáját Bursa Hungarica pályázatok elbírálásával. 

 

Zárt ülés anyaga 28 - 31 oldalon külön kezelve. 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

Szabó Tibor 

alpolgármester 

jkv.hitelesítő 

 


