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Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 01-én 19.00 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 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Balassa Sándor képviselő: Szeretnék tájékoztatást kapni a strandi vendéglátóegységeknél 

történt ellenőrzésről, illetve egy-két tapasztalatot szeretnék megosztani képviselő társaimmal. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ 2011. évi költségvetés módosítása 

 

2./ IKSZT udvar és parkoló kialakítására kivitelező kiválasztása 

 

3./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ 2011. évi költségvetés módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 

képviselő társaim előzetesen írásban kézhez kapták. Kérem, hogy észrevételeiteket tegyétek 

meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az óvodai játékok elkészültek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Elkészültek. Amennyiben több kérdés nincs, javaslom, hogy a 

2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztésben szereplő módosítási javaslatot 

a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

110/2011.(IX.01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a költségvetés módosítására vonatkozó 

javaslatot elfogadta. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az elfogadott módosításnak megfelelően az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja 

el. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

8/2011.(IX. 05) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II. 

18.) rendelet módosításáról 
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2./ A közösségi ház udvar és parkoló kialakítására kivitelező kiválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az IKSZT pályázattal megvalósuló közösségi ház udvar és 

parkoló kialakítására 3 cégtől kértünk árajánlatot. Szabó Bau Kft 5.076.700 Ft-os ajánlatot, 

Sáfár Bau Kft 5.451.400 Ft-os ajánlatot és Nyírő Károly 4.613.337 Ft-os ajánlatot adott. Az 

árajánlatok bruttó összegek, mely az aszfaltozást nem tartalmazza, mivel a műemlékvédelmi 

hivatal jelezte, hogy hivatalosan állást fog foglalni ebben a kérdésben. Az állásfoglalást még 

nem kaptuk meg.  

 

Balassa Sándor képviselő: Tételes az árajánlat, vagy egyösszegű? 

 

Balassa Balázs polgármester: Tételes árajánlatokat kértünk. A legolcsóbb ajánlatot 

javasolnám elfogadásra, a költségeket, pedig a plusz strandbevétel terhére tudja biztosítani a 

testület. Javaslom, hogy a közösségi ház udvar és parkoló kialakítás kivitelezési munkáival 

Nyírő Károly egyéni vállalkozót bízza meg a képviselő-testület az árajánlat alapján 4.613.337 

Ft összegben. A munka fedezetét a plussz strandbevétel terhére biztosítsák. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

111/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közösségi ház udvar és parkoló kialakítás 

kivitelezési munkáival Nyírő Károly egyéni vállalkozót bízza 

meg.  

A kivitelezés költsége az árajánlat alapján bruttó 4.613.337 Ft, 

melyet a képviselő-testület a 2011. évi strandi többletbevétel 

terhére biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: vállalkozási szerződés megkötésére 

  2011. szeptember 5. 

  költségvetés módosítására 

  2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Vegyes ügyek 

 

Kábeltelevízió üzemeltetése 

 

Balassa Balázs polgármester: Szabó Antenna Bt ügyvezetője Szabó Sándor és Edvy Gyula a 

KábelszatNet-2002 Kft ügyvezetője kéri a képviselő-testület hozzájárulását a rendszer 

üzemeltetés átadásához. A KábelszatNet Kft úgy fejlesztené a rendszert, hogy lenne Internet, 

telefon, valamint három tv csomagot ajánlanának az igényeknek megfelelően. Az Internet és 

telefonvonal kiépítését a tavasszal tudnák elkezdeni, ehhez különböző hatósági engedélyeket 
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kell beszerezni, mert a jelenlegi rendszer erre nem alkalmas. Tájékoztatásuk szerint a 

fejlesztésnek anyagi többletvonzata nem lesz. (Ismertetem a megkeresést.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Tulajdon átruházáshoz kérik a hozzájárulásunkat? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem. A tulajdon megmarad nálunk, az üzemeltetéshez kérik a 

hozzájárulást. Az üzemeltető személye változna, KábelszatNet-2002 Kft-re. Amennyiben 

nincs több észrevétel, javaslom, a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő kábeltelevízió hálózat üzemeltetési jogát Szabó Antenna Bt 2011. október 

1-el átadja a KábelszatNet-2002 Kft részére. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

112/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő kábeltelevízió hálózat üzemeltetési jogát 

Szabó Antenna Bt 2011. október 1-el átadja a KábelszatNet-

2002 Kft részére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: 2011. szeptember 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

Balassa Balázs polgármester: Juranits László és Attila kérelemmel fordult a képviselő-

testülethez, hogy engedélyezzék részükre a strandon „utcazene” szolgáltatását. (Ismerteti a 

kérelmet.) Kérem a testület állásfoglalását arra vonatkozóan, ha a jövőben is érkeznek ilyen 

kérelmek, milyen választ kapjanak. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, hogy se a strand, se a község nem igényli ezt a 

fajta zeneszolgáltatást. 

 

Káli Magdolna képviselő: A strandon nem, talán a vár körül tudnám elképzelni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A vélemények alapján javasolom, hogy a képviselő-testület a 

strand területén és a közterületeken utcazenét nem engedélyezzen. Aki ezzel egyetért, kérem, 

most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

113/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strand területén és a közterületeken 

utcazenét nem engedélyez. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőket a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2011. szeptember 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Magyar Telekom Nyrt bérleti ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: A Magyar Telekom-nak a Galéria mögött, az általuk épített 

pincében van a központja. A bérleti szerződés lejárt, szeretnék a területet továbbra is a bérelni, 

szerződést meghosszabbítani. Kérik, hogy a bérleti díjat csökkentsük, illetve az infláció 

mértékével évente ne emelkedjen a bérleti díj összege. Jeleztem feléjük, azt tudnánk 

támogatni, hogy a jelenlegi szerződés folytatódjon tovább ugyanazokkal a feltételekkel, tehát 

inflációkövető lenne továbbra is a bérleti díj. Jelenleg a bérleti díj összege 690.968 Ft/év. 

Javaslom, hogy a a Szigliget 15 hrsz-u ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést, melyben az 

ingatlanból 25 m
2
 nagyságú területet bérbe adott rádiótechnikai berendezések elhelyezésére 

2020. december 31-ig hosszabbítsa meg. A bérleti díj összege 690.968 Ft, mely évente az 

infláció mértékével emelkedik. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

114/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szigliget 15 hrsz-u ingatlanra vonatkozó 

bérleti szerződést, melyben az ingatlanból 25 m
2
 nagyságú 

területet bérbe adott rádiótechnikai berendezések elhelyezésére 

2020. december 31-ig meghosszabbítja. Hozzájárul ahhoz, hogy 

a bérlő személyében történő változás (Magyar Telekom Nyrt. 

Budapest, Krisztina krt. 55.) a bérleti szerződés módosítása 

során átvezetésre kerüljön. A bérleti díj összege 690.968 Ft, 

mely évente az infláció mértékével emelkedik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Páhy László ismételten megkeresett az önkormányzat 

tulajdonában lévő Fakavölgyi úton lévő szőlő ügyében. A testület ezt a témát már többször 

tárgyalta. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Idős kora miatt adná vissza a bérleményt, de szeretné 

visszakapni azt a 100 e Ft-ot, amit ő az előző bérlőnek kifizetett. Az új jelentkező igazából 

nem szőlőt akar művelni, ő szeretné bebiztosítani magát, ha az önkormányzat eladja a 

területet, mint bérlő elővásárlási joga legyen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez valamilyen fokon igaz. Szeretné hogy az ő bérleti 

szerződésében is benn legyen az elővásárlási jog, ahogy a többi szerződésben is szerepel. Ha 

ő vállalja és be tudjuk tartatni, hogy a szőlőművelést tovább folytassa, nem látom akadályát, 

hogy 5 éves bérleti szerződést kössünk. A kiindulási pontunk az volt, hogy a szőlőművelést 

megtartsák, értékesíteni nem akarjuk. Szegvári Viktor folyamatosan ígéri, hogy a 

szőlőművelést fenntartja, de ragaszkodik, hogy az elővásárlási jog szerepeljen a bérleti 

szerződésben. A szerződésben ki lehet kötni, ha nem tesz eleget a szőlőművelésnek, a 
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szerződést a képviselő-testület felmondja. Nem gondolom, hogy túl sok jelentkező lenne, aki 

a szőlőművelést folytatná, de megpályáztathatjuk, ha a testület azt mondja. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Megnézem a területet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Alpolgármester úr megnézi, a következő ülésen visszatérünk a 

témára. 

 

A Hegyaljai út 6/A, illetve 6/B. szám alatti ingatlanok tulajdonosai beadvánnyal fordultak a 

képviselő-testülethez a Belsőhegyi út megépítése céljából. (Ismerteti a beadványt. Beadvány a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mindenki előtt ismert, a Belsőhegyi út folytatásáról van szó. 

A rendezési tervbe bekerült, a nyomvonal most mindenkinek megfelel. Amennyiben úgy dönt 

a testület, hogy ezt a projektet támogatja, nyit egy számlát, amire a tulajdonosok befizethetik a 

hozzájárulásukat. Vagy azt mondjuk, hogy igen, és ingatlanonként meghatározzuk azt a 

költséget, amit a tulajdonosoknak be kell fizetni, mert arra nem látok esélyt, hogy az 

önkormányzat saját erőből ezt megépítse. 

 

Balassa Sándor képviselő: Illetve szükségessége, mert önkormányzati jelentősége nincs 

annak az útnak, az ingatlantulajdonosok részére van jelentősége. Úgy gondolom, a lehetőséget 

a rendezési tervben megadtuk, a lehetőséget, amíg nem kerül pénzbe biztosítani kell, legyen 

az ő érdekük, hogy ott út legyen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Utat csak az önkormányzat építhet, valamilyen lépéseket ez 

ügyben nekünk tenni kell. 

 

Balassa Sándor képviselő: Területről lemondatni is kell, illetve kisajátítani területeket. 

 

Lutár Mária körjegyző: Ha az ingatlantulajdonos nem mond le az út céljára szolgáló 

területéről, vagy meg kell vásárolni, vagy ki kell kisajátítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: A tulajdonos azt mondja, hogy igen érdeke, lemond az út 

céljára a területéről, akkor kezdődnek el a problémák, mert mindenki jogosan várja el, 

valamilyen fokon, hogy ha lemond, akkor ott út is legyen. 

 

Balassa Sándor képviselő. Fel kell világosítani, azzal, hogy lemond csak egy lehetőség 

adódik, hogy ott út legyen. Továbbra is azt mondom, az nem önkormányzati érdek, hogy ott 

út legyen. Ha utat akar, akkor áldozzon rá. 

 

Lutár Mária körjegyző: Útépítésének törvényi előírásai vannak. A jogszabályi hátteret meg 

kell nézni a döntés előtt. 

 

Balassa Sándor képviselő: Továbbra is azt mondom, azt kell elővezetni, hogy itt nem 

önkormányzati érdek, hogy út legyen, és ilyen legyen a hozzáállásunk is. 

 

Balassa Balázs polgármester: A beadvánnyal foglalkozni kell. Az a javaslatom, hogy az 

októberi ülésen a jogszabályok ismeretében térjünk vissza a beadványra. 

 

„Szigligeti Táncoló Talpak” nevében Pupos Adrienn kéri a képviselő-testület támogatását. 

(Ismerteti a kérelmet.) A község rendezvényein részt vesznek, júniusban Obernzell-ben a 
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testvértelepülésen léptek fel. A 300 e Ft támogatás az utazási költség, a fellépéshez szükséges 

ruha költségeit takarja. 

 

Balassa Sándor képviselő: Milyen szigligeti rendezvényeken vettek részt? 

 

Balassa Balázs polgármester: Szüreti felvonulás, Süllő fesztivál, Várfesztivál, Orbán-nap, 

nyugdíjas találkozó. Nemigen volt olyan önkormányzati rendezvény, ahol nem léptek fel. 

200 e Ft támogatást kaptak a civil szervezetek, egyesületek. Javaslom, hogy 200 e Ft 

támogatást biztosítsanak a „Szigligeti Táncoló Talpak” csapat részére is. A támogatás forrása 

a Szigligeti Nők Egyesülete részére a költségvetésben megállapított 200 e Ft összegű 

támogatás, melyet az egyesület ebben az évben az egyesület elnökének tájékoztatása szerint 

nem kíván igénybe venni.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

115/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 200 e Ft támogatást biztosít a „Szigligeti 

Táncoló Talpak” csapat részére. 

A támogatás forrása a Szigligeti Nők Egyesülete részére a 

költségvetésben megállapított 200 e Ft összegű támogatás, 

melyet az egyesület ebben az évben az egyesület elnökének 

tájékoztatása szerint nem kíván igénybe venni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

Balassa Balázs polgármester: A Liget utcai 199/32 hrsz-u telek tulajdonosa Pacza Tamás és 

Ujj Veronika gondban van, a beépítési határidő rövidesen lejár, nem építették be az ingatlant 

így illetéket kellene fizetniük. Kérik a testületet, hogy járuljon hozzá a telek értékesítéséhez. 

Soós Attila Ottó tapolcai építési vállalkozó megvásárolná a telket. Amennyiben a testület 

beépítési kötelezettség kikötésével járul hozzá a telek értékesítéséhez, úgy kéri, hogy a telken 

lévő villanyoszlop áthelyezésének időpontját is jelöljük meg. A teleknél nem valósult meg a 

villanyoszlop áthelyezése, amit évek óta tolunk magunk előtt. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Pacza Tamás és Ujj 

Veronika a 199/32 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát eladja Soós Attila Ottó Tapolca, Véndeki u. 

9. szám alatti lakosnak, az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

116/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 199/32 hrsz-u lakótelekre vonatkozó 

100/2007. VII. 18.) Kt. sz. vevő kijelölő határozatában foglalt 

kötelezettségektől eltekint. Hozzájárul, hogy Pacza Tamás és Ujj 

Veronika a vevőkijelölő határozatban meghatározott vételáron a 
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199/32 hrsz-u lakótelket értékesítse Soós Attila Ottó tapolcai 

lakos részére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa, továbbá megbízza, hogy az adásvételi 

szerződés megkötése során az önkormányzat képviseletében 

járjon el. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Tervezési árajánlat  

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen bemutatásra került az iskola terve, 

felvázolásra kerültek a lehetőségek. A tervezőket felkértük, hogy a kivitelei terv készítésére 

adjanak árajánlatot. A jelenlegi árak mellett, ha elkészülne a tetőtér és a felvonó 160 millió Ft 

+ Áfa bekerülési költségről beszélünk. Mielőtt a részletes ajánlatot ismertetném kistérségi 

ülésen beszélgetés szintjén felvetődött az iskolafenntartás, az önkormányzatok átszervezése. 

Elhangzott, vannak olyan tervek, hogy az állam nemcsak a pedagógusok bérét vállalná át, az 

iskolaépületeket is államosítaná. Az lenne a javaslatom, a tervezők eddigi munkáját fizessük 

ki, és amint a közoktatási törvény ismertté válik, akkor foglalkozzunk a további tervezéssel. A 

kiviteli tervek készítését 2,5 millió forint + Áfa összegért vállalnák a tervezők. Amíg 

konkrétumokat nem tudunk, hogy mi lesz az iskolákkal, addig ne döntsünk a tervezésről. 

 

Tájékoztatom a testületet a vár bevételről. Augusztus 31-ig a 2010-es állapothoz képest 2.319 

e Ft-tal több a bevételünk. A rendezvények tekintetében a bevétel augusztus 20-i ünnepség 

kivételével pozitív volt. Döntöttünk arról, hogy napi két bemutatót tartanak a helyi 

hagyományőrzők 4 hónapon keresztül, ezért 150 Ft-tal megemeltük a belépők árát. 

Összehasonlítva az előző évvel 6.432 e Ft-tal több bevételünk volt ez alatt az időszak alatt, az 

önkormányzat bevétele 3.432 e Ft. 

Ahogy az elmúlt évben is, a jövő évre vonatkozóan október hónapban szeretném a 

programokat lekötni. Márciusban tavaszváró programok, áprilisban várkapunyitó ez a húsvét 

időszaka, május hónapban a várfesztivál, júniusban kezdődnének a zenés szombat esti 

programok. (Ismerteti a fellépőket.) A költségek az idei évhez hasonlóan alakulnának. 

Kérdésem, köthetem-e le a programokat a testületnek mi a véleménye? 

 

Káli Magdolna képviselő: Augusztus 20-ra nem lehetne a Csík Zenekart meghívni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Két zenekart soknak tartok és augusztus 20-án, nemzeti 

ünnepen én nem szívesen szednék belépőt. Az idei rendezvények sem lettek volna mínuszban, 

ha az augusztus 20-i rendezvényen belépőt szedünk, de én úgy gondolom, hogy nemzeti 

ünnepünkön nem kell belépőt szedni. 

 

Baráth Sándor képviselő: Véleményem szerint színvonalas fellépőkről van szó, le kell kötni 

a programokat. 

 

Baráth Sándor képviselő: Kérdésem, nem akar az önkormányzat egy embert alkalmazni 

éves szinten, aki ezeket levezényelné, megszervezné, hogy ne a polgármesternek kelljen 

ezekkel foglalkozni. Olyan személyre gondolok, aki felelősséggel képviselné az 

önkormányzatot akár éjszaka is, és természetesen mindenről beszámolna a polgármesternek. 

Nem hiszem el, hogy a költségvetésünk nem bírna el havi 100-120 Ft-os bruttó bért. 
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Balassa Balázs polgármester: Éves szinten 1.200 e Ft + a járulékok 

 

Baráth Sándor képviselő: Ha jól végzi a munkáját háromszorosan is visszahozná.. 

 

Balassa Sándor képviselő: Évekkel ezelőtt én is többször felvetettem, sértődés lett belőle, és 

nem egyetértés. Úgy gondolom, ekkora településen egy önálló könyvtáros mellett, neki vagy 

helyette bőven, maximálisan el kell tudni látni, vagy el kellene tudni látni, külön más személy 

alkalmazása nélkül. 

 

Balassa Balázs polgármester: Részemről nincs több vegyes ügy. Balassa Sándor képviselő 

társuknak volt javaslata rátérjünk? 

 

Balassa Sándor képviselő: Hajlandó vagyok elnapolni, de mindenképp visszatérünk rá. 

 

Lutár Mária körjegyző: Voltunk ellenőrizni a képviselő-testületi ülésen elhangzottak 

alapján. Előzetesen tájékozódtam az ügyintézőnél a működési engedélyre vonatkozóan. 

Korábban két egység működött azon a területen, 2010-ben ezeket összevonták. A működéssel 

kapcsolatban egy hiányosságot találtunk, nem volt bejelentve a hétvégi zenés rendezvény 

miatt a nyitvatartási idő megváltozása. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően egy dolgon háborodtam fel rettentő módon. Nem 

azon, ahogy szavaztatok, mindenki számoljon el lelkiismeretével, hanem azon, hogy én lettem 

a faluba úgy beállítva, mintha csak engem zavarna a DISCÓ. Arról a testületi ülésről készült 

jegyzőkönyvnek minden egyes szava, mondata részemről vállalható. Én semmi olyat nem 

mondtam, az építést, amit nem én kezdtem, tehát az engedélyes dolgot nem én kezdtem. 

Ennek ellenére úgy gondolom gusztustalan rám hivatkozni, hogy miattam borult ki megint a 

„bili”, mert ez nem igaz. Itt a diszkóról volt szó és továbbra is fenntartom azt, hogy luxus 

Szigliget településen diszkót tartani egymást követő napokon, aminek meg is volt a hozadéka, 

nem tudom mennyi visszajelzést kaptatok, mert ami történik este kivonuláskor, illetve 

hajnalban órákon keresztül történő visszavonulásban ez mind azt igazolja, amit én felvetettem 

és mondtam, hogy erre a településnek nincs szüksége. Azt, hogy most történt-e látványos 

randalírozás vagy nem történt nem tudom, nem tudakoltam. Az, hogy nemcsak a Kossuth 

utcában, hanem a Szabadság utcában is ez az állapot, amit mi idéztünk elő, azzal, hogy egy 

rendezvényt hoztunk pluszba, úgy gondolom, hogy tarthatatlan és tűrhetetlen. Ez az egyik 

gondom. A másik gondom, ami elfogadhatatlan, továbbra is úgy gondolom, hogy egy 

üzemeltető ne utólag kérjen engedélyt, hanem előre kérjen engedélyt és ne engedhesse meg 

magának azt, hogy el akar fogadtatni olyan dolgot a településen, amit meg kellett volna, hogy 

előzzön. Ez a másik dolog. A harmadik dolog, megkérdezném a plusz költségek hogyan 

jönnek vissza az önkormányzathoz? A takarítás, a mellékhelyiség, a vízfogyasztás és az egyéb 

szolgáltatások? Történt-e ebben valami? 

 

Lutár Mária körjegyző. Ezzel kapcsolatban én nem tudok válaszolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkerestem Polgár Tibort, mondtam neki, hogy igazából a 

szombat esti diszkóról volt testületi határozat, ezzel kapcsolatban úgy gondolom nincs 

költségigényünk, a péntek estére azért vissza kellene térni, mert ez nekünk plusz költséget 

jelent. Elég érdekes választ kaptam, amire igazából nem tudtam mi a megoldás, hogyan 

reagáljak. Utána kérdeztem, és valóban ez az igazság. A személyzet a takarításért 

kedvezményes étkezést kap. Az előző években nagyon rendetlen volt a strand diszkó után, ez 

megváltozott, a dolgozók is elégedettek ezzel.  
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Balassa Sándor képviselő: Ezt a takarítást munkaidőben végzik, vagy azon kívül? Ez az 

egyik oldala, a másik oldala a vízfogyasztás, a közüzemi díjak többlete. 

 

Balassa Balázs polgármester: Két verzió van. Az egyik, azt mondom, hogy jó, a többlet 

közüzemi díjat fizessék ki, viszont valószínűleg tartom, hogy a dolgozók ezt a kedvezményt 

nem kapják meg, magyarul a dolgozóktól elveszek idézőjelben egy plusz juttatást. Tudom, 

hogy az önkormányzatnak ettől nem lesz több bevétele, de nem akarom a dolgozókat 

megfosztani ettől a lehetőségtől. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, ez lehet egy mérlegelési szempont, de nem lehet 

a végkövetkeztetés. Visszatérve, mi a reakció a heti két diszkóra, van-e visszajelzés a jövő évi 

mérlegeléshez, hogy mit tudunk felmutatni, az idén nagyon jó volt és akkor ne kettő legyen, 

hanem három, vagy ez az egy se. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tudomásom szerint egy bejelentés volt. 

 

Lutár Mária körjegyző. Telefonon szólt be, és miután megadtam a telefonszámot, hogy kit 

hívjon, ha problémája van, megköszönte. Ez az egy telefon volt. 

 

Balassa Sándor képviselő: Jó, továbbra is fenntartom, hangoztatom, elfogadhatatlan volt ez 

az eljárás, amit az Eszterházy Pince Kft tett ez ügyben és továbbra is fenntartom, nincs 

szüksége a településnek heti két diszkóra, főleg nem egymást követő napokon. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Tudjátok, mindig a mellett álltam ki, hogy legyen diszkó. 

Azért az idei évben csalódtam, mert két diszkóról beszélünk, de volt az, három is, 

csütörtökön, pénteken, szombaton, volt a borozóban is ilyen zene, olyan zene stb. Nincs a 

zenével bajom. Az a baj, hogy nincs ott egy olyan felelős személy, aki azt mondaná a 

diszkósnak, hogy nem azért hívtunk ide, hogy a te hangodat hallja itt a fél környék éjjel egy 

órakor. Én ezt elmondtam a diszkósnak. Ez az egyik. A másik, tudjátok, mindig azt mondtam, 

legyen diszkó a szigligeti fiataloknak, és az itt nyaralóknak, legyen szórakozási lehetőség. 

Amikor azt hallom, hogy szerencsétlen helyieket elverik, több alkalom is volt, feltettem a 

kérdést magamnak ezért erőltettem, hogy legyen itt diszkó, hogy a saját gyerekeinket püfölje 

itt a szombathelyi bokszoló társaság. Mondtam a fiamnak, hogy a helyi fiatalok is verődjenek 

össze és ne engedjék ezt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kit vertek meg? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A lányokat, de kérdezd meg a fiadat, biztos tudja. 

 

Balassa Sándor képviselő: Akkor szerinted az a megoldás, hogy bandába verődjünk mi is 

össze, és oda-vissza verekedjünk, vagy szüntessük meg a körülményt. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem. Ezért volt rossz a szájízem, amikor azt mondtam, hogy 

adjunk a fiataloknak szórakozási lehetőséget. Sajnos arról szól a dolog, hogy 100 km-es 

körzetből az összes dühöngeni vágyóknak itt adjunk egy szabad helyet, a strand erre pont jó, 

ha éppen úgy van kedve, verje meg a helyieket, rúgja le a csatornát. Én nem így képzeltem el 

a szórakozást. 
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Balassa Balázs polgármester: Nem tudom kik jártak oda, de annyi károkozás, mint az előző 

években, nem volt.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Amiatt is bosszankodtam, hogy nem jelentették fel a 

verekedőket, mert féltek a retorziótól.  

 

Balassa Sándor képviselő: Állat módjára vonulnak végig a falun, mind gyalog, mind 

autóval… 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Pár évvel ezelőtt beszéltem a Simon Péterrel. Mondtam neki, 

hogy nagyon szép, amit itt csinál, színvonalas, gyarapodik vele a település, de egytől félek, ha 

te eltűnsz, megjelennek, olyan üzemeltetők, hogy kapkodunk a levegő után. Azt mondta, hogy 

nem, arra én mindig ügyelek, hogy a többségi tulajdon az enyém legyen, és én fogom azt 

eldönteni, hogyan működik.  

 

Balassa Sándor képviselő: Tibi a szavazásodon meglepődtem, de most meg vagyok 

döbbenve, hogy akkor úgy szavaztál. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Mondom, lehet, hogy én vagyok naiv, de azt hittem, normális 

körülmények között is lehet tartani diszkót, nem jönnek a szombathelyi bokszolók, és az a 

társaság, akik nem tudnak viselkedni. 

 

Baráth Sándor képviselő: Az, hogy az önkormányzat dolgozói összetakarítják a mocskát, és 

ők erre azt merik mondani, hogy maradjanak csendben, mert kedvezményesen kapnak 

étkezést, azt mondom, az ilyen vendéglátós menjen oda, ahova akar. 

 

Káli Magdolna képviselő: Én is voltam kinn a strandon az SP esten, én azt láttam, hogy ott 

kulturált körülmények voltak, mindenki kulturáltan viselkedett, táncoltak, igaz nem maradtam 

kinn a diszkó végéig, igazából abból nem lehetett leszűrni, de kell egy szórakozóhely. A 

közönséget megválogatni nem lehet, ezt csak a programokkal lehetne, hogy olyan programok 

legyenek, amire azok a fiatalok nem jönnek el, akik csak őrjöngeni akarnak. 

 

Balassa Sándor képviselő: Állat módjára történő hajnali elvonulás, autóval, gyalogosan. Ez 

Szigliget. Nincs szüksége a településnek erre, nem kell Szigliget településnek, hogy heti két 

diszkó legyen. Lehet ott benn kulturált fogyasztás, lehet ott benn néma csend, nem érdekel. 

Nem győztetek meg, hogy jól döntöttetek.  

 

Káli Magdolna képviselő: Ezzel kapcsolatban engem is megkérdezett Polgár Tibor, hogy 

milyen hírek vannak. Mondtam, hogy igazából nem zárkózott el a testület, hogy diszkó 

legyen, de bizonyos dolgokon változtatni kell, a nyitvatartási időt, hogy hangos a diszkó és azt 

még mondtam neki, hogy esetleg, ha olyan randalírozást észlelnek a strandon, tudnak-e azon 

segíteni, hogy két embert adnak, vagy pedig még egy éjjeliőrt a diszkó idejére. Azt mondta, 

persze, erről lehet beszélni. Nem tudom Sanyi a tulajdonos, vagy az üzletvezető… 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A következő kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Akarunk-e 

ezzel időben foglalkozni, van-e értelme, kívánunk-e állást foglalni a jövőre vonatkozóan, egy 

kulturális rendezvénynaptár elvárást meghatározni, koncepciót, amibe megpróbálnánk 

szabályozni. Én a múltkori döntésemet vállalom és bár féltem tőle, nyugodt voltam a diszkó 

miatt a telefonálások és egyebek tekintetében. 
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Balassa Sándor képviselő: Elmondtam ezerszer, hogy én, amikor a Hóvirág utcából 

leköltöztem a Kossuth utcába, elszörnyülködtem, hogy milyen ég és föld közötti a különbség 

a Hóvirág utca és a Kossuth utca között. Valószínű, ha tudtam volna, nem a Kossuth utcában 

építkeztem volna. Én szigligetiként el se tudtam képzelni, most már tudom, és még tetőzzük 

azzal, hogy növeljük az alkalmak számát. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az, hogy a területén diszkót tart, nehéz szabályozni. 

Megtehetjük azt, hogy bezárjuk a strand kapuját, - függetlenül ettől be tud menni - és bezárjuk 

a WC-t. Utána azért nem nézném meg a strandot. 

 

Káli Magdolna képviselő: A szigligeti Táj- és Településvédő Kör részéről megkeresett 

Demeter Éva, hogy minden évben a megszületett gyerekek részére adományoznának egy fát. 

Az a kérésük, hogy ezt közkincsé tennék és erre az önkormányzat, ha tudna egy területet 

biztosítani. Mi a véleménye erről a testületnek? Szerintem ez egy nemes kezdeményezés. 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről már hallottam, én nem zárkózom el. El tudnám képzelni 

a Liget utca és a patak között kialakítandó parkban. 

 

Káli Magdolna képviselő: Visszamenőlegesen az elmúlt két évre is gondolták. 4 gyerek 

született az elmúlt két évben. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően úgy gondolom, szánalmas. Nem maga az ötlet, nem 

maga a tett, hanem a szigligeti Táj- és Településvédő Körnek körülbelül ezen a szinten van a 

tevékenysége. Szánalmas. Utána meg jönnek, hogy járuljunk hozzá a költségekhez, mert ilyen 

már volt. Nemmel fogok szavazni, mert ezt a javaslatot ettől a szervezettől szánalmasnak 

tartom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom a Liget utca és a patak között kialakítandó parkban 

biztosítsunk területet a Táj- és Településvédő Kör által kezdeményezett szigligeti újszülött 

gyermek részére ültetendő fáknak. 

 

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

alábbi 

 

117/2011.(IX. 01.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Liget utca és a patak között kialakítandó 

parkban biztosít területet a Táj- és Településvédő Kör által 

kezdeményezett szigligeti újszülött gyermek részére ültetendő 

fáknak. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Táj- és Településvédő Kör 

elnökét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Sándor képviselő: Teljes meggyőződéssel lemondtam a tiszteletdíjamról erre a 

ciklusra. Én címkéztem egy-két havi tiszteletdíjat, nem tudom, hogy ezek célba értek-e. 
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Szeretném úgy címkézni, hogy most kijelentem, 3 havi volt a vörösiszapra, 2 havit a Hősök 

Kertjében felállított keresztekre és 3 havit a templom orgonájára.  

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Simon Zsolt 

kezdeményezésére hangverseny sorozat volt a nyáron a templom orgona felújítására. 

Amellett, hogy folyt be pénz, nagyon sikeres és színvonalas koncert volt. 365 e Ft jött be. 

Külön megállapodás alapján az orgonakészítő el is kezdte a munkát, karácsonyra kész lesz. 

Karácsonykor és újévkor egy koncerttel fogják felavatni az orgonát. Abban állapodtunk meg 

az orgonakészítővel, hogy nekiáll, és utólag fogják majd kifizetni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az egyház részéről anyagi támogatás? 

 

Balassa Balázs polgármester: Pályázatot szeretnének benyújtani a templom felújításra, 

melyben szerepel az orgona is. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 21.20 órakor bezárta. 

 

k. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester       körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 


