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Készült a Képviselő-testület 2011. június 29-én 18.00 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: 1 fő 

 

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

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok felcserélését 

javaslom. A 4./ napirendi pontot akkor tárgyalja a képviselő-testület, amikor a tervezők 

megérkeznek. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

2./ Üdülőterület csapadékvíz elvezetés kiépítésére pályázat benyújtásáról döntés 

 

3./ Támogatási kérelmek elbírálása 

- Sürgősségi mentőhajó működtetése 

- Viharjelzés működtetése 

- Mozdulj Balaton rendezvénysorozat 

 

4./ Iskola tetőtér beépítés tervezése 

 

5./ IKSZT beruházáshoz kiírt irodabútor pályázat elbírálása 

 

6./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim előzetes írásban kézhez kapták. Kérem a jegyzőnőt, pár 

mondatban tájékoztassa a testületet a módosítás szükségességéről. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az Alkotmány értelmében külön törvény, a 2010. évi CXXX. 

törvény szabályozza a jogalkotás rendjét. A helyi rendeleteket társadalmi vitára kell bocsátani, 

szabályait az SzMSz-ben kell rögzíteni. A rendelet-tervezetet a testületi ülést megelőzően 15 

napra az önkormányzat honlapjára fel kell tenni, a tervezetet a testületi ülést  megelőző 8. 

napig lehet véleményezni. Ezt követően a napirend előterjesztője megvizsgálja a beérkezett 

véleményeket. A vélemények ismeretében dönt a tervezet esetleges módosításáról, 

kiegészítéséről. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

7/2011.(VI. 30.) 

r e n d e l e t e t 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

5/2011.(V. 5.) önkormányzat rendelet módosításáról 
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2./ Üdülőterület csapadékvíz elvezetés kiépítésére pályázat benyújtásáról döntés 

 

Balassa Balázs polgármester: Az üdülőterület csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervek 

elkészültek, az elmúlt évben benyújtottak egy pályázatot, mely forráshiány miatt elutasításra 

került. Idei évben újra kiírásra került a pályázat. A pályázaton elnyerhető maximum 

támogatás 150 millió forint. A korábban benyújtott pályázatuk költségvetése 107 millió forint 

volt. A támogatás mértéke 90 %, a saját forrás 10 %, a benyújtási határidő szeptember 15. A 

pályázatírás díja bruttó 300 e Ft. A díj kifizetése két részletben történne, 50 % a szerződés 

aláírását követő 8 napon belül, a fennmaradó 50 % a pályázat befogadását követő 8 napon 

belül, amennyiben a pályázat formailag megfelelt. 

Arról kell a testületnek dönteni, hogy újra benyújtják-e a pályázatot. A 10 % saját forrás a 

költségvetésben rendelkezésre áll, a Viziközmű társulattól átvett pénzeszköz fedezi az önerőt. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az a vélemény, ha van pályázati lehetőség, nyújtsuk be a 

pályázatot. Most ugyan nincs csapadék, de lehet olyan esős időszak, hogy komoly problémát 

jelent a csapadékvíz elvezetése.  

 

Káli Magdolna képviselő: A tervek elkészültek, véleményem szerint is meg kell ragadni a 

pályázati lehetőséget. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Közép-Dunántúli Operatív Program 

KDOP-2010-4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” c. intézkedésben a település 

csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására nyújtsanak be pályázatot. A pályázatírással 

a Fortuito Kft-t bízzák meg az ajánlatban közölt bruttó 300 e Ft összegben. A pályázat 

benyújtásához szükséges saját forrást a Viziközmű Társulattól átvett, céltartalékként megjelölt 

pénzeszköz terhére biztosítsák.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

93/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Közép-Dunántúli Operatív Program 

KDOP-2010-4.1.1.E „Települési vízrendezés fejlesztése” c. 

intézkedésben a település csapadékvíz elvezetési problémáinak 

megoldására pályázatot nyújt be.  

A pályázatírással a Fortuito Kft-t bízza meg az ajánlatban közölt 

bruttó 300 e Ft összegben. A pályázat benyújtásához szükséges 

saját forrást a Viziközmű Társulattól átvett, céltartalékként 

megjelölt pénzeszköz terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat megírására 

vonatkozó szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3./ Támogatási kérelmek elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanácson, a Balatoni Szövetségen 

keresztül olyan támogatási kérelmeket kapnak az önkormányzatok, melyek működési 
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költségeit a korábbi években az állam viselte. A Balatoni viharjelző Obszervatórium 500 e Ft 

támogatást kér megfelelő szakember alkalmazásához. (Ismerteti a az Obszervatórium és a 

Balatoni Szövetség megkeresését.) A Balatoni Szövetség javaslata, hogy a parti 

önkormányzatok mérjék fel rendezvényeiket és kérjenek az OMSZ-tól meteorológiai 

előrejelzést ezekre az időpontokra. Így a rendezvényeknek meglesz a meteorológiai 

biztosítása és segítséget is tudunk nyújtani az obszervatórium részére. Kérem képviselő 

társaim véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez nem önkormányzati, állami feladat. Nem a parti települések 

szégyene, hogy ez nem működik. Magam részéről nem támogatom, oldja meg az állam. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: 500 e Ft-ot kellene összedobni a parti településeknek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, ehhez a feladathoz 500 e Ft hiányzik. 

 

Káli Magdolna képviselő: Valamilyen szinten támogatni kell a Balaton-parti településeknek, 

hisz ez fontos a balatoni turizmus, a biztonság szempontjából. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Értem a Magdi felvetését, valóban az emberélet mindennél 

fontosabb, de elkészül egy állami beruházás, az önkormányzatoktól meg elvárják, hogy 

működtessék. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem beruházást csinált, egy kötelező feladatot lát el. Nem olyan, 

mint a kerékpárút, amit megépített, aztán átadja az önkormányzatoknak, hogy tartsák fenn. A 

balatoni viharjelzés működtetése nem önkormányzati feladat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elhangzottak alapján összegzem, hogy az OMSZ Balatoni 

Viharjelző Obszervatórium működtetése nem önkormányzati feladat, ezért szűkös anyagi 

helyzetünk miatt nem tudjuk támogatni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az 

alábbi 

 

94/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Az OMSZ Balatoni Viharjelző Obszervatórium működtetése 

nem önkormányzati feladat, a képviselő-testület anyagi forrás 

hiányában támogatást nem tud biztosítani. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

az Obszervatórium vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Sürgősségi mentőhajtó működtetése 

 

Balassa Balázs polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanács elnöke levélben kereste meg a 

parti önkormányzatokat, hogy a Balaton egyetlen orvosi ellátásra is alkalmas sürgősségi 
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mentőhajó üzemeltetéséhez lakosság lélekszám alapján támogatást biztosítsanak. Szigliget 

esetében 141.082 Ft támogatást kérnek. (Ismerteti a megkeresést.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Fenntartom az előbbiekben elmondott véleményemet. Ez állami 

és nem önkormányzati feladat. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Lakosságlélekszám alapján kérik a támogatást. Megmerem 

kockáztatni, hogy menteni nem a lakosságot kell majd, mert nekik megvan a megfelelő 

élettapasztalatuk, tudják, mikor lehet fürdeni, és meddig evezhetek ki. Ez megint olyan, ami 

nem önkormányzati feladat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mondhatunk bármit, de abban a pillanatban, ha nem tudnak 

segítséget nyújtani, mert a hajó nem állt rendelkezésre, rá fogják húzni a strandüzemeltetőkre. 

 

Balassa Sándor képviselő: A hajó sem ér előbb ide, mint a mentő Tapolcáról. Annyit már 

változott a helyzet, hogy a hajó vízre került, nem a parton van.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Valamennyi pénzt kaptak az államtól, de mennyit azt most 

nem tudom, holnap fogom megtudni. Az a javaslatom, ha támogatásról dönt a testület, az 

állami támogatással csökkentett összeggel támogassa a testület. Szavazásra bocsátom. Aki 

egyetért azzal, hogy az „Emese” program működtetéséhez az önkormányzat hozzájárul 

141.082 Ft-tal. Amennyiben az állami hozzájárulás összege ismertté válik, annak arányában 

az összeg csökkenjen, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

95/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a vízimentés-fejlesztés „Emese” program 

működtetéséhez lakosságszám arányosan 141.082 Ft-tal 

hozzájárul az általános tartalék terhére. Amennyiben ismertté 

válik az állami hozzájárulás összege, a támogatás arányosan 

csökken. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Balaton Fejlesztési Tanács elnökét tájékoztassa, az összeg 

átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

„Mozdulj Balaton” rendezvénysorozat 

 

Balassa Balázs polgármester: „Mozdulj Balaton” rendezvénysorozatot az elmúlt években 80 

e Ft-tal támogatta az önkormányzat, az összeg az idei költségvetésben is szerepel. A 

rendezvény 7 éve kerül sikeresen megrendezésre. Az elmúlt évben elhangzott a záró 

rendezvényen, hogy az idei évben is biztosított lesz az állami támogatás, ehhez képest az idei 

évben nincs állami támogatás. A rendezvénysorozattal kapcsolatban a Balaton Fejlesztési 

Tanács egy tájékoztatót küldött ki az érintett önkormányzatoknak, melyben javasolják, hogy 

az önkormányzatok közvetlenül állapodjanak meg a helyi programok szervezőivel a 
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szervezési és lebonyolítási feladatokról és azok díjazásáról. (Ismerteti a tájékoztatót.) Az 

összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, de a testület döntése nélkül nem kívántam döntés 

hozni, mivel 5 éve a fiam bonyolítja le a rendezvényeket. Két kérdésem van, a testület 

kívánja-e a tervezett 80 e Ft-ot a rendezvényre fordítani, illetve, ha igen írjunk-e ki pályázatot, 

vagy, aki 5 éve lebonyolította őt bízzuk meg.  

 

Balassa Sándor képviselő: Hallgassuk meg Balassa Danielt, aki 5 éve bonyolítja a 

rendezvényt. 

 

Balassa Dániel: A programokban 540 fő vett részt, 5 éves kortól a 60 évesig minden 

korosztály képviseltette magát. Minden szombaton 13.00 órakor kezdődtek a programok, a 

jelenlévők jól érezték magukat, többen voltak visszajárók. 

 

Balassa Balázs polgármester: Bejelentem, hogy a szavazásnál érintettség miatt tartózkodni 

fogok. 

 

Balassa Sándor képviselő: A rendezvényeknek a visszhangja nagyon jó volt. Polgármester 

úrhoz hasonlóan bejelentem, hogy érintettség miatt a szavazásnál tartózkodni fogok. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Jól működő rendezvénysorozatról van szó, a 80 e Ft a 

költségvetésben szerepel. Véleményem szerint ne pályáztassuk meg, csinálja tovább Balassa 

Dániel, aki már 5 éve lebonyolítja a programokat. 

 

Káli Magdolna képviselő: A fiatalok sportra nevelése fontos feladat. Ha Dani felvállalja, 

hogy továbbra is lebonyolítja, bízzuk meg a feladattal. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat megbízási 

szerződést kössön Balassa Dániellel a „Mozdulj, Balaton” rendezvénysorozat lebonyolítására 

80 e Ft összegben, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

96/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a „Mozdulj Balaton” rendezvénysorozat 

lebonyolítására Balassa Dániellel megbízási szerződést köt 

bruttó 80 e Ft összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4./ Iskola tetőtér beépítés tervezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a tervezőket.  2007-ben a testület megbízást adott 

az iskola tetőterének beépítésére vonatkozó látványterv elkészítésére. Egy koncepcióról van 

szó, arról, hogy a beruházást megvalósítsuk-e, valamint a látványterv, ami elkészült 

megfelelő-e. (A tervezők bemutatják a látványtervet a képviselőknek.) 
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Balassa Sándor képviselő: Lényegében erről beszéltünk, amit a látványterv is tartalmaz. Úgy 

gondolom, hogy rövid időn belül a tetőszerkezethez hozzá kell nyúlni, elöregedett, beázik. 

Az, hogy ezt egy vagy két lépcsőben tudjuk megvalósítani ez a nagy kérdés. Az épület végébe 

egy ajtó betervezése szükséges lenne a sportpálya megközelítése érdekében. A gyerekeket a 

műfüves pályáról le kell hozni, tönkre megy, nem megfelelően használják. 

Úgy gondolom, hogy, amit ebből az épületből ki lehet hozni, azt a tervezők jól kihozták. 

Felvetődött, hogy Szigligetnek a turizmusból kell megélnie, a mai napig hiányzik egy olyan 

épület, ahol egy busznyi embert el lehet színvonalasan helyezni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A terv lehetőséget biztosít arra, hogy a tetőteret teljesen külön 

kezeljük az épület többi részétől. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ideális a hely ifjúsági szálláshely kialakítására. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezt a tervet egyeztettük Selyem Anikóval, és nem mondta, 

hogy nem. 

 

Szalay István tervező: Amennyiben a tetőtérrel foglalkozik az önkormányzat a bekerülési 

költsége hozzávetőlegesen 162 millió forint körüli, az iskola teljes felújításánál 350 milliós 

összeggel kell számolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A beruházás pályázat függő, de nem biztos, hogy nekünk ezt 

egy lépésben kell megvalósítani. Az alsó átalakítással kapcsolatban óvatosan kell 

gondolkodni, mert mi történik, ha funkcióváltozásra kerül sor. Azonnal mások lesznek az 

igények. Első lépésként arra kell törekedni, hogy a tetőtér a hozzátartozó kiegészítő épületek 

megvalósulhassanak. Második lépcsőként gondolkodhatunk az alsó épület korszerűsítésében 

annak ismeretében, hogy funkcionálisan mennyire változik. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az elvégzett munkáról én nem beszélnék. Azt tudjuk, hogy 

lépni kell, hiányzik egy olyan szálláslehetőség, ahol legalább egy busznyi embert el tudunk 

helyezni.  

 

Balassa Balázs polgármester: Az a javaslatom, hogy a koncepciónak megfelelően, kérjünk 

egy engedélyeztetési tervdokumentációra vonatkozó árajánlatot. 

 

Szalay István tervező: Elhangzott a pályázat. Pályázat esetén mindenképp műszaki 

dokumentációt kell benyújtani, akár tendertervet, akár építési engedélyest. 

 

Balassa Balázs polgármester: A jelenlegi pályázatoknál lehetőség van arra, hogy a 

beadáskor csak tervdokumentáció legyen, mely engedélyeztetésre benyújtottak. Amikor a 

támogatási szerződéskötésre kerül sor, akkor kell, engedélyeztetett tervnek lenni. 

Akadálymentesítés címén lehet magasabb összegű támogatást nyerni a tetőtér kialakítására. 

 

Balassa Sándor képviselő: Elhangzott, hogy a látványterv egyeztetve lett Semely Anikóval. 

Kérdésem, mennyire vagyunk levédve egy tendertervnél, a külső megjelenítésre gondolok. 

 

Szalay István tervező: Az építési engedélynél az építési szabályzat írja elő, hogy milyen 

tartalommal bírjon. A tendertervnél is minimum egy jegyzőkönyv szükséges lesz a Nemzeti 

Parktól, hogy ezt az irányt támogatja. 
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Balassa Sándor képviselő: A tenderterv nem kötelezi, építési engedélyes terv kötelezi. 

Sajnos előfordult már, hogy Selyem Anikó nem mindig ugyanazt az irányt követte. Az lenne a 

megfelelő, ha lenne egy engedélyes tervünk, amit legfeljebb két év múlva 

meghosszabbíttatunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Jogerős engedélyeztetési terv készítésére kötnénk szerződést, 

a szerződés tartalmazza, hogy a kiviteli tervkészítést is ti végzitek el. 

Javaslom a testületnek, hogy a tervezők által felvázolt koncepciót a képviselő-testület fogadja 

el. Kérjék fel a tervezőket, hogy az engedélyezési tervekre és jogerős építési engedély 

beszerzésére adjanak árajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

97/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az iskola tetőtér beépítésére vonatkozó 

koncepciót elfogadta. 

Megbízza a polgármestert, hogy az engedélyezési tervre és 

jogerős építési engedély beszerzésére a tervezőktől kérjen 

árajánlatot. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

5./ IKSZT beruházáshoz kiírt irodabútor pályázat elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: A közösségi tér irodabútor beszerzésére 4 cégtől kértünk 

árajánlatot, tőlük kértük a pályázat benyújtásához is az ajánlatokat. A pályázat benyújtásakor 

az ÁGNES lakberendezés adta a legolcsóbb ajánlatot, mely alapján benyújtottuk a pályázatot, 

most az ő ajánlata a legdrágább. 3.793.789 Ft, a HOBIS Hungary Kft engedménnyel 

2.927.020 Ft, a GOLDBÜRO 2000 Kft 2.413.950 Ft, a Garzon Bútor Márkaképviselet 

2.330.112 Ft. A legdrágább és a legolcsóbb ajánlat között 1.400 e Ft különbség van. Az 

Ágnes lakberendezés ajánlata irreálisan magas a másik három ajánlathoz képest. Javaslom, 

hogy a legolcsóbb ajánlat adótól rendeljük meg a közösségi térhez a bútorokat. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

98/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az IKSZT működtetéséhez szükséges 

irodabútort a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft 8200 Veszprém, 

Botev u. 5. szám alatti márkaképviselettől rendeli meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a bútorokat 

rendelje meg. 

Határidő. 2011. július 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 



 9 

Vegyes ügyek 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Dr. Mihályfalvi Edina Külsőhegyi u. 29. szám alatti 

nyaralótulajdonos „Köznyugalom megzavarása, közérdekű bejelentése” tárgyú megkeresést 

küldött az önkormányzathoz. (Ismerteti a megkeresést.) 

A megkeresésről azért tájékoztattam a testületet, mert folyamatosan kapjuk a hétvégi 

zajhatással kapcsolatban a felvetéseket, hogy szabályozni kellene a fűnyírást, bozótvágózást, 

motoros permetezést. Ahogy eddig sem, most sem szeretném rendeletben szabályozni, mivel 

nem tudjuk betartatni. Azt javasolnám, fogalmazzunk meg egy ajánlást, amit eljuttatnánk a 

lakókhoz, ingatlantulajdonoshoz, felkerülne a honlapra, megjelenne az újságban. Kérem a 

véleményeteket, illetve javaslataitokat, hogy mely időszakban ne használjanak ilyen gépeket. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Fél kilencet említ a hölgy, akkor még világos van. Ismerem az 

ügyet, meg lehet hallgatni a szivattyú működését, a porszívó hangosabb. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azért ismertettem, mert folyamatosan kapjuk a jelzéseket, a 

kellemetlen zajhatás miatt. A hölgy a hétvégére, és az estére élezte ki ezt a kérdést. 

 

Baráth Sándor képviselő: Van olyan tulajdonos, aki csak hétvégén tud lejönni, és akkor 

tudja nyírni a füvet. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ajánlhatja a testület, hogy vasárnap reggel fél hatkor ne nyírjanak 

füvet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslatom, szombat délután 13.00 órától hétfő reggel 7.00 

óráig. 

 

Káli Magdolna képviselő: Szombat 16.00 órától, akkor délelőtt még lehet dolgozni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy augusztus 31-ig szombat 16.00 órától 

hétfő reggel 7.00 óráig a képviselő-testület nem ajánlja a hangos zajhatást keltő gépek 

használatát, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

99/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület augusztus 31-ig szombat 16.00 órától hétfő 

reggel 7.00 óráig a hangos zajhatást keltő gépek használat nem 

ajánlja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlást a község honlapján, 

és a Szigligeti Harsonában tegye közzé. 

Határidő: 2011. július 5. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Hantos Előd és Hantos Gyuláné ingatlan vételi ajánlata 

 

Balassa Balázs polgármester: Hantos Előd és Hantos Gyuláné 0109/13 hrsz-u 800 m
2
 

nagyságú önkormányzat tulajdonában lévő területre nyújtott be vételi ajánlatot. A megajánlott 

összeg 100 Ft/m
2
. Több ingatlant már megvásároltak, szőlőt szeretne telepíteni, művelni. A 

szántó művelési ágú terület több mint 20 éve nem művelt, mi biztos, hogy nem fogjuk 

használni, ő pedig legalább betelepíti a területet. 

 

Káli Magdolna képviselő: Elhanyagolt, gazos jelenleg a terület, ha értékesítik gondozott 

lesz. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a 0109/13 hrsz-u 800 m
2
 nagyságú ingatlan 

forgalmi értékének meghatározására kérjünk fel ingatlanforgalmi szakértőt. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

100/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0109/13 hrsz-u 800 m
2
 nagyságú ingatlan 

forgalmi értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt 

kér fel. 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

Határidő. 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Keszthelyi Tamás közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Keszthelyi Tamás sümegi vállalkozó a strandon szeretne 

területet bérelni csillámtetoválás céljából. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Káli Magdolna képviselő: Tetoválásnál vannak különböző előírások, testfestésre, pedig már 

az idei évben is kötöttünk szerződést. 

 

Balassa Balázs polgármester: Hasonló tevékenység már van. Javaslom, hogy Keszthelyi 

Tamás közterület kérelmét a képviselő-testület utasítsa el. 

 

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

 

101/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Keszthelyi Tamás kérelmét elutasítja, 

csillámtetoválás céljára területet nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Donnert Cirkusz helyfoglalási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Donnert Viktor vállalkozó kéri a testületet, hogy augusztus 3-

tól augusztus 7-ig a sportpálya mellett biztosítsunk lehetőséget cirkusz tevékenység 

folytatására. Nyári szezonban a vendégek igénylik, hogy ilyen program is legyen. 

 

Balassa Sándor képviselő: Legyen, de az állattartásra oda kell figyelni 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Donnert Cirkusz részére augusztus 3-tól 

augusztus 7-ig a sportpálya melletti területet biztosítsuk. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

102/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület augusztus 3-7-ig a Donnert Cirkusz részére 

helyet biztosít a sportpálya melletti területen. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a Magyar Vöröskereszt 

megköszönte, hogy felhívtuk figyelmüket a hiányosságokra. Július 1-től augusztus 21-ig 

elsősegély szolgálatot látnak el a strandra, és köszönik Baráth Sándor képviselő társunknak a 

felajánlott ebédet. 

 

 

814 hrsz-u épület helyi védelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Aranykagylói úton lévő 814 hrsz-u ingatlan tulajdonosa 

kérte, vonassuk ki az épületet a helyi védelem alól. A testület állásfoglalása az volt, kérjük 

meg a műemlék hivatal véleményét, mivel mi nem vagyunk szakemberek. Ma kaptam meg a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jelentését, melyben leírják, hogy semmiképp nem 

javasolják a helyi védelem megszűntetését. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én nem látom, hogy mi indokolja a helyi védelmet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkértük az állásfoglalást, nem javasolják a helyi védelem 

megszűntetését. Javaslom tájékoztassuk a tulajdonost, hogy a műemlékhivatal javaslata 

alapján a 814 hrsz-u ingatlan helyi védelmet nem lehet törölni. Aki ezzel egyetért, kérem, 

most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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103/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 814 hrsz-u ingatlan helyi védelem 

megjelölést a műemlékvédelmi hivatal javaslata alapján nem 

törli. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

tulajdonost tájékoztassa. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a várlátogatók száma az 

elmúlt év hasonló időszakához növekedett. A bevétel közel 3 millióval több, mint a tavalyi 

évben. A belépőt 100 és 50 Ft-tal emeltük, ebből a várjátékokra kifizetendő összeg már most 

bejött. 

Szeretném megkérdezni Szabó Tibor alpolgármester úrtól, milyen volt a diszkó hanghatása. 

Az első borzalmas volt, a második után nem kaptam jelzést. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Elfogadható volt. A pénteki nyitó az tragédia volt, hajnali 5-ig 

szólt teljes hangerővel a tam-tam. A leghalkabb, amikor északi szél volt, nyitva volt az ablak, 

de minket nem zavart. Ha tudják tartani ezt a hangerőt, és írják ki, hogy ki a felelősszemély és 

őket hívogassák. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azért kérdezlek téged, mert a pénteki után volt visszajelzés, 

fogalmazzunk enyhén. Az utána lévőkre vonatkozóan senki nem hívott, de te, aki a közelben 

laksz, hogy élted meg. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Sajnálom, hogy nincs itt Polgár Tibor vagy bárki a szervezők 

közül, elmondtam volna nekik, hogy nagyon régi téma az, hogy legyen diszkó a helyi 

fiataloknak vagy ne legyen, de ez már nem erről szól. Ők ráálltak a diszkóra, mert ez bevételt 

jelent és azt szeretnék, hogy 100 km-es körzetből az összes fiatal idejöjjön diszkózni. 

Ennek ellenére most is azt mondom legyen diszkó, de vegyék vissza a hangerőt. El kellene 

odáig jutni, hogy az üzemeltető azt mondja, érezzék jól magukat a fiatalok, de nem kell a 

fülsiketítő robaj. Ezt kell elérni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az első diszkót követően az volt a véleményem hétfőre 

összehívom a rendkívüli ülést és semmit nem engedünk. Az volt a kérésük, adjunk időt, hogy 

bebizonyíthassák halkabban is tudják csinálni. Ezért kérdeztem mi a tapasztalatod. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A nyitó utáni diszkó már elviselhető volt, de arról szólt az első 

beadványuk, hogy egyik héten diszkó, másik héten nosztalgia est, ebből lett hetente kettő 

diszkó. Nem tudom, erről lehetne még beszélgetni, mert félő, ha beindul nem tudunk gátat 

vetni neki. 

 

Balassa Balázs polgármester: A testület döntését követően, kaptam egy beadványt a heti 

kettő diszkó engedélyezésére, de ezzel egy időben már a plakátok ki voltak téve. A program le 

volt fixálva, amikor a beadványt beadták. (Ismerteti a beadványt.) Kéthetente meghívnak egy 

olyan személyt, akit a fiatalok szeretnek. A nyitón Tóth Gabi volt, a hétvégén SP jön, aki a 

fiatalok körében kedvelt. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Körülnéztem, valóban áldoztak rá, szépen megcsinálták, 

kulturált, szép, a fiatalokat egy nagyszerű hellyel várják. Azt is a javukra írom, hogy 

kéthetente olyan előadót hívnak, akit a fiatalok kedvelnek. Van olyan szolgáltatás a fiatalok 

részére, amit, akár nagyvárosok is megirigyelnének. Semmi más nincs, mint a hangerőt 

visszafogni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Most is átkozom azt a napot, amikor hajlottam arra, hogy 

eladjunk területet. Akkor jött egy érdekes idegenforgalmi szempontból való megközelítés, 

hogy itt környéken nincs ilyen, elvisszük máshova. Nem megrettentem, de elgondolkodtam, 

hogy fontos és kell. Aztán ebből lett a sátor majd a régi egységnek a felszámolása, 

funkcióváltás és átalakítás. A sátor témát minden évben tárgyaljuk, újabb és újabb terület 

kitűzésről beszélünk, ennek ellenére ebből annyi valósult meg, hogy kijjebb került a padsor, 

nemcsak a bérelt területen, hanem a burkolt területen kívül van a padsor. A sátor 

természetesen továbbra is ott van a képben, amit régen kértünk, és minden évben ígéretet 

kaptunk, hogy változik, de nem változott. Az átalakítást, funkcióváltást nem minősítem, 

valóban jól néz ki, kívülről láttam, biztos minden igényt kielégít. Inkorrektnek és pofátlannak 

tartom azt, hogy kényszerhelyzet elé állít a heti kétszeri diszkóval, ez a morális oldala. A 

másik oldala, beszélünk itt arról, hogy baj van a strandon, nem beszélünk arról, hogy ki takarít 

a strandon, és milyen költségből, nem beszélünk a faluban óránként, félóránként történő 

csoportos átvonulásról és annak a következményeiről. Azt is vonja maga után, hogy 

csoportosan megyünk, zajongunk, véleményt nyilvánítunk és harsogunk végig az utcán. 

Amikor kritikát kaptunk azért, mert lámpasort indítottunk a Vilmahegyi kanyartól a strandig, 

mert, hogy elveszti a település az intimitását , úgy gondolom kezdünk abba a fázisba kerülni, 

hogy Badacsonyosodunk, Fürediesedünk és nem Szigligetiesedünk tovább. 

Én a magam részéről luxusnak tartom Szigligeten a heti kétszeri diszkót. Biztos, hogy megvan 

a gazdasági oldala nem vitatom, biztos, jó üzleti fogás, de úgy gondolom Szigligetnek más a 

funkciója, más a szerepe és nem szabad elmenni abba az irányba, hogy heti 2 diszkó, aztán a 

hajóállomáson is, meg itt is, ott is, mert kitalálja a Szőllőskert vendéglő is, hogy akkor nekem 

is nagyobb a forgalmam, vagy az Oszi is azt mondja, te pénteken, szombaton, én meg 

vasárnap meg valamikor. Morális szempontból úgy gondolom Szigligetnek nincs szüksége 

heti két diszkóra, amikor hosszú időn keresztül egyet is alig tudtunk végigverni. Magam 

részéről nem támogatom. A másik kérdés, mi a helyzet az utcafronti bejáróval, használatával. 

Mennyire szabályozható. Hátul bezárattuk a kaput, hogy ne menjenek be, a másik oldalon 

meg bővült a bejárási lehetőség. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Figyelgetem a dolgokat, kérdeztem, mi lesz itt. Napközben 

nincs nyitva, nincs átjárás, 18.00 órakor van kinyitva, így vannak utasítva az ott dolgozók is, 

és nem látni napközben ott mozgást. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nincs tapasztalatom, véleményem, azt láttam, hogy újabb bejárási 

lehetőség van. 

 

Balassa Balázs polgármester: Benn volt Kovács úr, mondtam, hogy én nem támogatom. 

Ennek ellenére megcsinálták, de garanciát vállalt arra, hogy soha nem lesz nyitva, amikor a 

strand nyitva van. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hadd kérdezzem meg, erről az átalakításról kellett volna 

valami engedélyt kérni? Nemcsak arra gondolok, hogy változott a szolgáltatás, hanem az 

épületre, mert azt tudjuk, hogy magántulajdon. Az önkormányzatnak tudnia kellene róla, ha 

építési kötelezett volt. 



 14 

 

Lutár Mária körjegyző: Ha a homlokzat változik építési engedélyköteles. Ha kapott volna 

építési engedélyt, arról az önkormányzatot is tájékoztatták volna. 

 

Baráth Sándor képviselő: Új működési engedélyt kértek? 

 

Lutár Mária körjegyző: Nem találkoztam kérelemmel. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azon kell elgondolkoznunk, hogy indítunk-e valamilyen eljárást. 

 

Balassa Balázs polgármester: Magát a vendéglátó egységet teljesen felszámolta. Van egy 

bárpult a sarokban a többi egy tér. 

 

Balassa Sándor képviselő: Játékasztal van. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nincs játékasztal. 

 

Baráth Sándor képviselő: Játékgépek vannak hátul, olyan, mint a nyerőgép. 

 

Káli Magdolna képviselő: Nagyon szépen, igényesen megcsinálta nem láttam ilyet a Balaton 

parton. 

 

Balassa Sándor képviselő: A strandról beszélünk. Egy szigligeti strandlétesítményről 

beszélünk. Szigligetről, nem Badacsonyról, Balatonfüredről. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amikor azt hallottam a faluban, hogy játékgépek lesznek ott 

elhelyezve, a Kovács urat megkérdeztem. Ő akkor azt mondta nekem, hogy Simon Péter azt 

mondta és ehhez mindig is tartani fogja magát, hogy nyerő-automaták, nem lesznek 

Szigligeten az ő általa üzemeltetett egységekben. Akkor láttam, amikor készült, biliárdasztal 

és egy cso-cso volt a sátor alatt. Az utóbbi időben nem voltam ott, de meg fogom nézni. Ha 

van, nem hagyom szó nélkül, de azt az ígéretet kaptam, hogy itt nem lesznek nyerőgépek.  

 

Balassa Sándor képviselő: Van egy közigazgatási szervünk, aki megnézi és képbe helyezi… 

 

Balassa Balázs polgármester: Én nem fogok levelet írni az építési hatóságnak… 

 

Balassa Sándor képviselő: Én nem azt mondtam, hogy hívjuk fel a figyelmét, a funkció 

váltáshoz is kellett módosítás. 

 

Balassa Balázs polgármester: Maga a beruházás lehet, hogy építési engedély nélkül készült. 

 

Balassa Sándor képviselő: Akkor mi a teendő, vegyük le a napirendi pontról? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ami a napirendi pont, az a diszkó. Ha arról akarunk beszélni, 

hogy az épület építési engedéllyel rendelkezik-e, a szükséges engedélyekkel, beszélhetünk 

arról is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én konkrétan nem gondoltam az építési engedély kötelezettség 

illetve meglétének a felülvizsgálatára, mivel nem vagyunk képbe, hogy mi történik abban a 

helyiségben. A jegyzőnő nézzen körül, vizsgálja felül, mi van abban az épületben. Lehet, 
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hogy minden olyan, ami nem engedélyköteles, lehet, hogy olyan, amihez más szakhatóságok 

engedélye is kell, hogy legyen. 

 

Baráth Sándor képviselő: Minden évben ugyanez a helyzet, első, második alkalommal 

eljátsszák utána jönnek, megígérik, leveszik a hangerőt, de minden évben így kezdünk, hogy 

óriási hangerővel. Messze lakom a strandtól, de én is teljes hangerővel hallottam az 

erkélyemen. Az engedéllyel kapcsolatban nem mondok semmit, nekem volt régen egy ilyen 

ügyem, ami nagyon-nagyon sok pénzembe került, mert valaki feljelentett egy piti dolog miatt. 

Balassa Sándorral maximálisan egyetértek, nem kell nekünk Badacsonynak, vagy 

Keszthelynek lennünk, hogy péntektől rengeteg ember legyen itt éjszaka, amiből a falunak 

nincs bevétele, csak kárunk van. A másik, az, hogy a plakátokat már megszerkesztették és 

utána érkezett a beadvány. 

 

Káli Magdolna képviselő: A kulturált szórakozás Szigliget jövője. A diszkó nyitva tartását 

lehetne szabályozni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A pénteki durva volt, egyébként 3.00-ig van nyitva. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az üzlet működtetőjének bejelentési kötelezettsége van, ebben 

nincs engedélyeztetési jogkörünk, de, ha a működtetés során zavarja a környéken lakókat, 

akkor a tapolcai jegyző jár el.  

Azzal kapcsolatban, amit Balassa Sándor képviselő felvetett, ki fogunk menni és meg fogjuk 

nézni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az, hogy diszkó van a strandon, az az önkormányzat „kegye”, 

nem kell visszaélni vele. 

 

Lutár Mária körjegyző: Én ott is problémát látok benn, hogy anélkül van a diszkó, hogy az 

önkormányzatot megkérdezte volna. A vizesblokkot mi biztosítjuk, annak is van költsége és 

nem mindegy, hogy heti egy vagy több alkalommal használják, bár nem tudom, mennyien 

vannak egy-egy diszkóban. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A legnagyobb problémát ott látom, hogy Simon Pétert 

„megvezetik” az által kinevezett személyek. Szerintem fogalma sincs arról, hogy mi, mikor, 

miről nyűglődünk. Nem védeni akarom, de olyan irányba terelik a beosztottjai, hogy ők ezt 

rendezik, nem kell vele foglalkoznia. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ne mentesítsük Simon Pétert.. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem mentesítem, neki van pénze, megfizeti azokat az 

embereket, akiknek ez volna a feladata. 

 

Balassa Sándor képviselő: Épp ezért, ő tudja, hogy ezek a dolgok nem olyan egyszerűek, 

hogy ne nézzek utána, hogy igen, vagy nem. Én nem akarok senkit se besározni, én nem 

felelőst keresek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Várom a diszkóval kapcsolatos véleményeket. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én már elmondtam, a diszkó megfelelő hangerővel működjön. 
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Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom a diszkónak vannak vonzatai, és nem biztos, 

hogy a településnek el kell viselni, én nem támogatom a heti két diszkót, amikor éveken 

keresztül problémát jelentett a heti egy, most meg bevállaljuk a kettőt. 

 

Baráth Sándor képviselő: Ha normális hangerővel tudják biztosítani, és minden felmerülő 

költséget vállalnak, ami az önkormányzatot terhelné, akkor ám legyen. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom, hogy minden előzetes egyeztetés után 

felmerülő költség és egyebek nélkül nem tudjuk mi lesz a következménye. Hagyjuk, hogy a 

folyamat működjön, aztán majd valami történik. Belemegyünk egy kényszerpályába, amit 

nem tudunk visszafordítani, és közel se biztos, hogy a település érdekei érvényesülni fognak. 

Jelenleg nem látom a település érdekszempontjából, hogy engedélyezzük. Zajos, vonulás van 

a településen több csoportban, autók döngetnek végig a falun, szemetelés van, jönnek a 

károkozások, mert egy fő nem tudja kezelni az elvonulást. 

 

Káli Magdolna képviselő: Azt lehet kérni, hogy többen vigyázzanak a rendre. Szigligetnek 

se célja, hogy ne fejlődjön, lassan az unoka se jön a nagyszülőhöz, mert nincs mit csinálni. 

Szerintem a nyár arról szól, hogy a fiataloknak szórakozás, természetesen kulturáltan. A zajt, 

a nyitva tartást korlátozni kell. 

 

Baráth Sándor képviselő: Ha 3-ig szól az engedély, akkor ne csinálják 5-ig, mert egyikőjük 

sem fog kimenni, hogy bezárja a diszkót. 

 

Balassa Balázs polgármester: Eddig három diszkó volt, az idei évben még nem történt 

károkozás a strandon. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Amikor az előző polgármester éjszaka kiment a diszkóba és 

kihúzta a vezetéket reggelre romokba hevert a strand. Az sem megoldás, hogy azt mondjuk a 

fiataloknak semmi, de az sem, hogy kezelhetetlenné váljon a dolog, hogy nem elég az egy, 

kettő már a három se. Ha tudják koordinálni a fiatalokat, hogyan viselkedjenek, a hangerőt 

úgy válasszák meg, hogy ne legyen zavaró a környéken lakóknak se, én vállalom a két 

diszkót. Nekem is eszembe jutott, hogy hiába feszegetjük a dolgokat, mert ha lett volna előtte 

egy olyan egyeztetés, hogy ezt szeretnénk csinálni a strandon, megszűnik a melegkonyhás 

étterem, diszkó helyiség lesz. Megtehetjük, hogy nem engedélyezzük a diszkót, akkor mit 

csinál azzal a helyiséggel? 

 

Balassa Sándor képviselő: Nehogy már elsírjuk magunkat! 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Mindenki látta, hogy megy az átalakítás. Megkérdezhettük 

volna, hogy miért szeditek szét, mit csináltok? 

 

Balassa Sándor képviselő: Be kellett volna jelenteni neki? Miért nem közelíted meg arról az 

oldalról, hogy neki milyen kötelezettségei voltak? Eleget tett neki? Nem tett eleget. 

Tisztáztuk, hogy ki fog utánuk takarítani? Tisztáztuk, hogy mennyivel több költsége lesz az 

önkormányzatnak? Nem! De azt mondjuk a diszkóra, ha nem lesz zajos, akkor menjen. Elég 

sok anyagi vonzata van, amiről nekünk kellene dönteni. Rábólintatok, megszavazzátok. 

Szavazzátok meg, engem nem érdekel, én viszont névszerinti szavazást kérek. Szavazzátok 

meg, hogy működjön a diszkó, és a költségeket ki fogja termelni? Lemondok a 

tiszteletdíjamról, hogy jutassak valamit, ugyanakkor meg „…” Simon Péter növelje a 

költségeinket. Hát hol van itt az igazság? Elmegyek a Simon Péter Patkójába, elmegyek 
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szilveszterkor, nehogy itt valaki azt higgye, hogy nekem Simon Péterrel van bajom, mert 

nincs vele semmi bajom, mert úgy is ez fog visszajönni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Tudom, csak sokszor az embernek az is eszébe jut, hogy a sok 

gondunk bajunk mellett megcsinált itt a településben olyan fejlődést, amely meg nem történt 

volna meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tibi, ne menjünk el abba az irányba. Állítsuk párhuzamba, mit 

adott ő, és mit adtunk érte mi. Ha negatívba jön ki, tehát ő többet adott, mint a település, 

akkor azt mondom gondolkozzunk el, de közel se itt tartunk. Beállíthatjuk így, de közel se itt 

állunk. Ígéretben biztos. 

 

Balassa Balázs polgármester: Teljes mértékbe nem értek egyet veled. Azt mondjuk van ez a 

diszkó, természetesen azért csinálja, mert bevételt termel, növeli a színvonalat, valószínű 

azért, hogy legyen több bevétele. Szeretném megkérdezni, és senkit nem megbántva, az 

önkormányzaton kívül, melyik az a vállalkozó, aki plusz programot szervezett azért, hogy 

őneki abból plusz bevétele legyen és melyik az a vállalkozó, aki esetleg abból profitált, hogy 

az önkormányzat szervezett programokat és egy fillért nem áldozott rá. Így is 

megközelíthetjük a dolgot. Szervezi a programot, melyből bevétele van. A másik oldal meg a 

vállalkozóknak az önkormányzat szervez programot, amiből neki bevétele van és semmi 

áldozatot nem hoz. Így is megközelíthetjük a dolgot. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azzal, hogy a Simon Péternek több bevétele van, keletkezik 

költsége az önkormányzatnak? 

 

Balassa Balázs polgármester: Miért, azzal, hogy programot szervezünk nem keletkezik 

költsége az önkormányzatnak? Lehet, hogy százszor annyi költsége keletkezik az 

önkormányzatnak, hogy itt programot szervez a strandra, nyári napokra stb. Az összes 

vállalkozó profitál belőle, a szobakiadók, mert a vendégek itt szállnak meg, és senki nem ad 

egy fillért sem érte. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez is egy vélemény. Tegyed fel a határozati javaslatot, 

szavazzatok. Én névszerinti szavazást kérek. 

 

Baráth Sándor képviselő: Mivel tudva lévő, hogy nincs jogerős építési engedély, nincs az 

üzletnek megfelelő működési engedély, megszavazhatjuk-e, hogy egyáltalán működjön ez a 

diszkó? 

 

Lutár Mária körjegyző: Utána kell néznem. Lehet, hogy közben Takácsnénál volt. Postán 

nem érkezett kérelem. Meg kell néznem, azt is meg kell nézni, milyen átalakítást végzett, én 

nem jártam a strandon. 

 

Baráth Sándor képviselő: Szeretném megkérdezni, teljesen zárt térben működik, vagy 

szépen ki van nyitva a strand felé? Mert, persze szép dolog, hogy programot szervez, csak 

nem a saját területére. 50 – 60 ember elfér a saját területén, a többi ember a szigligeti 

önkormányzat területén van. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az épület előtt van egy nagy terület, ami az övé. 
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Balassa Balázs polgármester: Biztos, hogy használják a strand területét, ez nem is vita 

tárgya.. 

 

Baráth Sándor képviselő: Nem 100 ember megy, ami ott elfér, gondolom egy 500-600 

ember alatt nem nagyon éri meg neki idehívni Tóth Gabit vagy az SP nevű fiatalembert. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amikor az Oszi szervezte, akkor is ugyanúgy használták a 

strandot, amikor a Bene szervezte akkor is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem is volt eddig téma, amíg egy volt. Most kettő, aztán három, 

és ki tudja, hol áll meg. Ne húzzuk a témát, szavazzunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy névszerinti szavazás legyen, kérem, 

most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  

 

 

104/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strand területén diszkó tartásával 

kapcsolatban névszerinti szavazással dönt. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Felvetődtek a diszkó mellett egyéb más kérdések is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy az általam felvetettekről 

szavazni kelljen. Mindenki szavazzon arról, hogy legyen diszkó, vagy ne legyen. A diszkó 

vonzatairól, amit elmondtam a jegyzőkönyvben szerepelni fog. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, amennyiben az átalakítások után a strandi 

diszkót jogszerűen és a megfelelő engedélyekkel rendelkező módon tartják, hetente két 

alkalommal, pénteken és szombaton hozzájárul, ahhoz, hogy a heti két diszkó megtartásra 

kerüljön hajnali 3-ig, megfelelő hangerő megkövetelésével, felelős személy jelenlétével.  

A felmerülő önkormányzati költségekre - a pénteki napra - költségtérítést fizet a diszkó 

szervezője. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselők ABC sorrendben a következők szerint szavaznak 

 

 Balassa Balázs  igen 

 Balassa Sándor nem 

 Baráth Sándor  nem 

 Káli Magdolna igen 

 Szabó Tibor  igen 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi 
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105/2011.(VI. 29.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, - amennyiben az átalakítások 

után a diszkó jogszerűen és megfelelő engedélyekkel 

rendelkezik - hetente két alkalommal, pénteken és szombaton az 

Esterházy Pince Szigliget Kft. a strandon diszkót tartson hajnal 

3.00 óráig, megfelelő hangerő megkövetelésével, felelős 

személy jelenlétével.  

A felmerülő önkormányzati költségekre - a pénteki napra - 

költségtérítést fizet a diszkó szervezője. 

Megbízza a polgármestert, hogy a diszkó szervezőjét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Felkéri a jegyzőt vizsgálja meg, hogy megfelelő engedélyekkel, 

szabályosan működik-e a diszkó. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

   Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkeresték azzal a kéréssel, hogy a jövő évben pénznyomó 

automatát szeretnének üzemeltetni a vár területén, amennyiben az ötletet a képviselő-testület 

támogatja. Az automata 5 Ft-os érmét alakít át, melyre szigligeti motívum kerülne. A 

környező várak 90 %-ában van ilyenre lehetőség, itt is többen érdeklődtek felőle.  

 

Balassa Sándor képviselő: Paál úrnak mi a véleménye róla? Beszélgettünk és olyan dolgokat 

mondott, ami nekem eszembe se jutott volna. Mit keres abban a miliőben a terepjáró, mit 

keres abban a miliőben a félmeztelen dolgozó? Esetleg ezzel kapcsolatban mi a véleménye, 

bekerül egy automata gépezet a várba. Nekem nincs ellene kifogásom, csak olyan 

megvilágításban beszélt Paál úr a várról, ami nem biztos, hogy nekem eszembe jutott volna. 

 

Balassa Balázs polgármester: Lehet beszélni róla, amikor 33 C
O
-ban, a felsővárban falaznak 

az emberek, hőségben, a lépcsőkön viszik fel a 40 kg-os zsákot, hogy ne vessék le a felsőt. 

Nekem is vannak elvárásaim, Paál úrral sokat beszélünk erről, nincs ezzel probléma, csak ne 

essünk át a ló túloldalára. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ebben a megvilágításban lettem volna rá kíváncsi, hogy mi a 

véleménye, nehogy azt halljuk később, hogy pár tízezer forintért, milyen rondaságot 

engedtünk be. 

 

Balassa Balázs polgármester: A vállalkozó a testület előzetes véleményét szeretné tudni, 

mert, ha kedvező, akkor tervet készít, hogy milyen lesz a külleme.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem rossz dolog, a várra jellemző motívumot készítsen, a gép 

olyan legyen, ami illeszkedik a környezethez. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérek konkrét ajánlatot, tervet. 

 

Belsőhegyi út végén van egy feljáró rész, melyet nem tudtunk leaszfaltozni, mert nem fért el a 

gép. Az ott lakók panaszolják, hogy használhatatlan az út és ez igaz, nagyon rossz állapotban 
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van. Az ott lakók azt tudnák elképzelni, ha a két keréknyomba gyephézagos 60x40-es 

betonlapokat raknánk le. A betonlapok költsége 100 e Ft lenne, a munkát a dolgozók 

végeznék el. Aszfaltozni nem tudjuk. Kérem képviselő társaim véleményét. 

 

Szabó Tibor alpolgármester:  Ha ez megoldás és meg lehet csinálni 100 e Ft-ból, készüljön 

el. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Belsőhegyi út felső részét 

gyephézagos betonlapokkal készítsük el 100 e Ft összegben, fedezete a Kisfaludy utca 

útjavítására tervezett összeg, kérem, most szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5  igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

106/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Belsőhegyi út felső részét gyephézagos 

betonlapokkal készíti el 100 e Ft összegben. A munka fedezetét 

a Kisfaludy utca útjavítására tervezett összegből biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a gyephézagos betonlapokat 

rendelje meg. 

Határidő: 2011. július 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérdésként, igényként fogalmazódott meg, a képviselő-

testület el tudna-e képzelni a faluban egy faházat, terület megjelölés nélkül, virágárusítás 

céljából. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az építési szabályzat szerint nem lehet faházat elhelyezni, ezt 

előzetesen meg kell Ihász Józseffel beszélni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Nem lenne rossz szolgáltatás, sokan keresnek virágboltot. 

 

Balassa Balázs polgármester: A testület nem zárkózik el, tárgyal az igényt 

megfogalmazóval, de előzetesen megbeszéli Ihász Józseffel. 

 

 

Badacsony Turisztikai CÉH Egyesület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A turisztikai információs iroda elkészült, a helyiséget az 

önkormányzat biztosította, a kivitelezést a Badacsony Turisztikai Céh Egyesület pályázati 

támogatásból végezte el. Jelenleg a dolgozót az önkormányzat alkalmazza. Ahhoz, hogy a 

Magyar Turizmus Zrt turisztikai irodaként működtethesse, illetve a pályázati feltételeknek 

megfeleljenek az alkalmazottat nekik kell alkalmazni, de erre pénzügyi forrásuk nincs, azt 

kérik a testülettől, hogy ők átvennék a dolgozót, a bérét az önkormányzat finanszírozza. 

Szeptemberig működne információs irodaként, utána visszakerülne az önkormányzat 

állományába, illetve a működtetéshez kérnek támogatást az önkormányzattól. 
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Balassa Sándor képviselő: Milyen előnye van annak, hogy tourinform irodaként működik, 

ha a működéshez támogatást kérnek, a dolgozó fizetését mi álljuk, mennyivel vagyunk 

előbbre, ha két hónapig ott van, utána meg önkormányzati dolgozó. 

 

Lutár Mária körjegyző: A pályázati kiírás alapján nekik kell foglalkoztatni az alkalmazottat. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Kérdezték tőlem, miért nincs az irodában szigligeti turisztikai 

prospektus, merthogy a fiatal hölgy azt mondta, nem lehet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Természetesen van. Mivel ezt a Badacsony Turisztikai Céh 

Egyesület működteti, akinek tagja Szigliget község Önkormányzata, természetesen az 

önkormányzat által kiadott kiadványok szerepelnek, a programokat propagálják, ha bemegy 

egy vendég és megkérdezi hol vannak vendéglők, el fogja mondani, ha megkérdezi a 

tanösvényt elfogja mondani. Ha van a szigligeti önkormányzat által kibocsátott térkép 

odaadja, ha nincs, a Turisztikai Egyesület által készített térképet fogja odaadni. Az tény, hogy 

akik a Turisztikai Egyesületben nem tagok, azok nem helyezhetnek el prospektusokat, illetve 

plakátokat. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szó volt arról, hogy a szigligeti és a badacsonyi egyesület 

keresi egymást, mi a helyzet jelenleg, mert hallotta, hogy van olyan, aki kényszerűségből 

mind a két egyesületben tag. 

 

Káli Magdolna képviselő: A két egyesület között jelenleg tárgyalások vannak, a szigligeti 

egyesület még nem döntötte el, hogy be kíván-e lépni a badacsonyi egyesületbe. 

 

Balassa Balázs polgármester: Most is van szigligeti vállalkozónak prospektusa, maradt 

tavalyról és ki lett rakva. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mennyivel vagyunk előbbre, hogy átalakításra került az épület, 

mint tavaly, amikor béreltük a kishelyiséget Puposéktól? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Maga az épület az önkormányzaté, az átalakítást finanszírozta 

az egyesület. Ha valami miatt kenyértörésre kerülne sor, az önkormányzat tartozna valamilyen 

kártérítéssel az egyesület felé. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy csináltok, mintha ez a tudtotok nélkül történt volna. 

Minden döntést meghoztatok, minden szavazás előtt tájékoztatva lettetek. Miről beszélünk? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Tudjuk, megszavaztuk, mi döntöttünk. Sanyi is elmondta a 

véleményét, működés közben felmerültek aggályok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha van helyünk, a szigligeti Turisztikai Egyesület azt mondja 

szeretne pályázni, szeretne egy irodát kialakítani, az önkormányzattal köt egy szerződést, 

valószínű azt fogjuk mondani, hogy nektek miért ne. 

 

Káli Magdolna képviselő: A TDM úgy jön létre, ha belép a mi egyesületünk is a 

badacsonyiba. 

 

Balassa Balázs polgármester: A badacsonyi egyesület előbbre van, neki jogaik vannak, a 

szigligetinek nincs ilyen pályázati lehetősége, mert nem olyan egyesület. 
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Balassa Sándor képviselő: Térjünk vissza az alapkérdésre. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Mi az az összeg, amit kérnének? 

 

Balassa Balázs polgármester: A dolgozó bérköltsége, és havi 30 e Ft működési támogatás. 

 

Balassa Sándor képviselő: Így indult, hogy mi adjuk a személyzetet és működési költséget 

térítünk, vagy a tagdíjunkból ez fedezésre kerül. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem volt lefixálva. A pályázat úgy volt, ők adják a 

beruházást, a berendezést. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A bérét igen, de a működést nem, van nekünk saját 

egyesületünk, akinek a működését támogathatnánk. 

 

Balassa Sándor képviselő: Fizetünk tagdíjat. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: 900 e Ft-ot. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a turisztikai iroda a pályázati 

kiírásnak megfelelően működjön 3 hónapra támogatásként a dolgozó bérét és járulékait 

átutaljuk az egyesület számára, működési támogatást nem biztosítanak, aki ezzel egyetért, 

kérem, most szavazzon. 

 

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

 

107/2011.(VI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Badacsony Turisztikai CÉH Egyesület 

részére a pályázati kiírásnak megfelelően 3 hónapra 1 dolgozó 

bérét és járulékait támogatásként biztosítja a 2011. évi 

költségvetésben betervezett összeg terhére. 

Működési kiadásokhoz további támogatást nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy az egyesület elnökét a testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. július 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Sándor képviselő: Takács Andrea szolgáltat a strandon, kérdésem befizette az 

elmaradt bérleti díjat? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évi díj felét kifizette, önhatalmúlag engedélyeztem 

neki. 

 

Balassa Sándor képviselő: Újságban olvastam, a Váralapítvány támogatta az óvodai 

gyereknapot, vagy évzárót. Tehet ilyet, szórhatja a pénzt, nincs zárolva a számlája. 

 

Lutár Mária körjegyző: A váralapítvány független az önkormányzattól. 
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Balassa Sándor képviselő. Hogy engedhetjük meg, hogy egy önkormányzati fenntartású 

intézmény olyan szervtől fogadjon el juttatást, akivel perben állunk? 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről semmit nem hallottam. A per folyamatban van, ősszel 

lesz tárgyalás. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 21.35 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 


