
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. november 25-én 17.30 órai kezdettel tartott 

közmeghallgatásról 

 

Az ülés helye: „Básti Lajos Közösségi Ház” Szigliget, Kossuth u. 27. 

 

 

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: 90 fő 

 

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

képviselő jelen van, a közmeghallgatás határozatképes.  

 

 

A közmeghallgatást megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent lakosságot, 

ismertetem a környezetállapotáról szóló tájékoztatót. (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz 

csatolva.) 

Az önkormányzat anyagi helyzete stabil. Az Önkormányzat és intézményei módosított 

bevételi és kiadási előirányzata:  434.399 e Ft. 
 

Így visszatekintve egy eredményes és sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Ez elsősorban 

véleményem szerint annak tudható be, hogy az elmúlt 10 évben, mióta a települést vezetem 

mindig egy hosszú távú koncepcióra építve alakítjuk ki az év elején a célokat, feladatokat.  

 

Ezek a célok általában teljesíthetőek és illeszkednek az elmúlt évek fejlesztéseihez és sejtetik 

az ebből fakadó elkövetkezendő évek következményeit, eredményeit. Visszatérő és 

folyamatos feladat a strandunk fejlesztése, mert szeretnénk megőrizni a kedveltségét. Az idei 

évben a kötelező karbantartások mellett egy új játszóteret építettünk illetve kialakítottunk egy 

beléptető rendszert. Figyelembe véve adottságainkat, jelentős történelmi múltunkat, kiemelt 

szerepet szánunk az ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek. Megtörténtek az „Avasi torony” (ez 

egy Árpád kori templomrom, mely római villára épült) rekonstrukciós és állagmegóvási 

munkái, és ezzel párhuzamosan a sírkert felújítása. A vár működtetésére, karbantartására, 

fejlesztésére, rekonstrukciós munkáira saját erőből közel 40.000.000 Ft-ot költöttünk. Ez 

tartalmazott fejlesztéseket is, ilyen volt az alsóvárban játszótér kialakítása, pénztár és ajándék 

üzlet építése, a rondella, a felsővárban a kaputoronynál található farkasverem feletti híd teljes 

faszerkezetének cseréje, a „Palotaszárnyba” vezető lépcső mellvédjének megerősítése, közel 

10m3 kőfal építését jelentette ez a munka. Korlátok lépcsők építése stb. A Várgalériában 

egyedülálló vértezet, páncél és íj valamint a hozzátartozó kiegészítőket tekinthetnek meg a 

látogatók az idei évben átadott kiállításon. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesülettel 

karöltve elkészült egy információs iroda a településközpontban, melyet a turisták nagy 

örömére már az idei évben közösen működtettünk is. Állami támogatásból elkészült a régi, 

rossz állapotban lévő kultúrház felújításával egy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 

melyet szigligeti kötődéssel rendelkező Básti Lajos színművészről neveztünk el. 

Természetesen nem maradhat el az intézményeink rendszeres felújítása, fejlesztése sem. Az 

önkormányzati épületben három irodát felújítottunk, az óvodában bővült a játszótér az 

udvaron, míg az iskolában tornaszobát alakítottunk ki, valamint kicseréltük a zsibongó 

nyílászáróit. A Hősök kertjében minden hősi halott katonáról, akik az első vagy második 

világháborúban vesztették életüket, megemlékeztünk egy-egy kereszt állításával. 

Az idei évben programoktól volt hangos a település. Soha ennyi rendezvény, turisztikai 

program nem volt egyik évben sem mint 2011-ben. Ennek meg is lett az eredménye, a 

strandon és a várban is nőtt a jegyeladásból származó bevételünk, a településre összességében 

több turista látogatott el, mint az előző évben. Szigliget község Önkormányzatának nincsen 

hitele és a jövő évet is jelentős tartalékkal indítjuk.  

A következő év valószínűleg vízválasztó lesz az iskola és az önkormányzat státusza 

tekintetében. Sajtóban, helyi és országos újságokban, internetes oldalakon erről már több 

alkalommal kifejtettem a véleményemet, ezért erről bővebben nem kívánok beszélni, de 

fontos célunk az intézményeink megőrzése, a település számára fontos „szolgáltatások” 

helybenntartása. 

Ezen kívül több fejlesztésben is gondolkozunk. Ismét pályáztunk a nyaralóterület csapadékvíz 

elvezető rendszerének kiépítésére, felújítására és készülnek a tervei a Réhelyi út mentén 

kialakítandó kerékpár-gyalogútnak is.  
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Természetesen továbbra is szeretnénk folytatni a várban a rekonstrukciós és fejlesztési 

munkákat, melyekre a tervek is rendelkezésre álnak. Ezen kívül folyamatosan bővítjük a 

programkínálatot is, mivel fő célunk a turisztikából származó bevételeink növelése. 

 

Kérem a megjelenteket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat tegyék fel. 

 

Páhy László: Elsőként először szeretném megköszönni ezt a szép helyet, azoknak, akik ezt 

kivitelezték, tervezőnek, kivitelezőnek, képviselő-testületnek.  

Úgy érzem nagy probléma várható a boltokkal kapcsolatban. Reggel 9.00 órakor már csak a 

kiszolgálók vannak a boltokban, vásárlók nincsenek. Ennek az oka az, hogy a nagy 

bevásárlóközpontokba mennek az emberek, ezt nem is lehet megtiltani, viszont mit keresnek 

itt azok az autók, amik végigtrombitálják az összes utcát reggeltől estig, minden nap. Régen 

egy fagylaltos autó járt, most péksüteményes, gázpalackos, szódavizes. Nem kellene ezt 

határozatba megírni, tiltsák ki ezeket az árusító autókat a községből. Itt van egy példa közel, 

Raposkán saját házában, saját üzletében, ahol nem volt fűtésköltség és egyéb, be kellett zárni, 

mert nem hagyták élni. Itt fizetni kell a fűtést, fenntartást, a dolgozók munkabérét. A boltok 

hozzájárulnak iparűzési adóval a község létéhez. Ha ezek az autók nem hagyják itt abba az 

árusítást, ezek a boltok be lesznek zárva. Ezek a személyek munkanélkülivé válnak. Nem idős 

emberek, fiatalabbak, akiknek családjuk van. Ők nem fogják arra biztatni a családtagjaikat, 

hogy maradjanak itt helyben, mert itt meg lehet élni. Nagyon rövid a nyár, ebből nem lehet az 

egész évi fenntartását kigazdálkodni a boltoknak. Ezt alátámasztja a COOP-os bolt 

vezetőjével, aki azt mondta körlevelet írtak ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak. Nem 

tudom, mi volt a válasz, a vélemény. Mivel az országban minden önkormányzat megkapta a 

jogot, hogy rendelkezzen, akkor itt is rendelkezzen a község arról, hogy tiltsa ki ezeket az 

árusító embereket. Kimennek a polgárőrök és fordítsák őket vissza, ahonnét jönnek. Tiltsuk 

meg, vagyunk annyira erősek, hogy erre képesek vagyunk. Elnéptelenedik a falu, 20 emberrel 

több hal meg, mint, amennyi születik, mi lesz itt 10 év múlva? Az iskolát be lehet zárni, 

bármennyire is próbáljátok megtartani, amikor 4-5 gyerek születik egy évben, ebből nem lehet 

fenntartani egy osztályt. Ezért kellene ezt megoldani. 

A 2012-es tervbe nem hallottam azt, hogy ebben az évben volt egy megbeszélés, a 

csónakkikötőről. Ez függőben maradt évek óta, úgy látszott az idei évben lendületet kap. Nem 

kapott, mert megfeneklett, pedig a horgászok annak idején elég sokkal hozzájárultak a 

községnek a jelenlegi színvonalához. Hoztak vendégeket, pénzt, építettek és vásároltak 

lakásokat, amiből a helyi lakosok tudtak továbblépni. Ezt a helyzetet nem kellene félvállról 

venni, bár igaz, hallottam, arról, hogy a terv elkészül a strand táji területre, de ez megfeneklik 

azzal, hogy ott valakinek saját tulajdona van. Hogy lehet ez, hogy azon az oldalon valakinek 

saját tulajdona van? Nekünk is van a nádas felől saját területünk, de azt csak örökölni lehet, 

eladni és megvenni nem lehet. Ugyanez vonatkozik arra a területre is, hogy kerülhetett oda 

egy magánterület, ami miatt most nem lehet a tervezést továbbfolytatni, mert a 

magántulajdonos 1,5 millió forintért adná el a 10 valahány négyzetmétert. Legalább ebben 

valami segítség kellene. Felsoroltad, hogy a vár mennyire készen van, a strandnál minden 

készen van, amire szükség van a nyaraláshoz, fürdőzéshez. Akkor a horgászattal is lehetne 

egy kicsit foglalkozni. Évekkel ezelőtt is felvettem az iskolában, de nem sikerült előbbre jutni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Menjünk a felvetés alapján sorba. Bolt. Azt kell mondanom, 

igazad van abban, azáltal, hogy minden szolgáltatás négy keréken bejön a településre, rossz 

helyzetbe hozzuk a helyi vállalkozókat, a COOP-s boltot, aki szigligetieket alkalmaz. Teljes 

mértékben igazad van. Egy probléma van, ezek a cégek nem Szigligetre, Gyulakeszire, 

Budapestre, hanem az országban mindenhova megkapták az engedélyt arra, hogy ezt az árút 

terítsék, és a települések nem mondhatják azt, hogy kitiltjuk, nem engedjük be a településre. 
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Biztos hallottál róla, hogy volt olyan település, ahol kiírták, hogy árusokat nem engedünk be a 

településre. Megállapította az ombudsman, hogy ilyen nincs. Nem tilthatók ki az ilyen 

szolgáltatók, mert nem település szinten kaptak engedélyt, hanem országos szintre. Nem 

tudjuk mi a megoldás. Valóban a COOP-tól megkerestek, nem találtunk mi sem megoldást, 

ahogy a környéken az összes önkormányzat sem talált megoldást. Nincs olyan település, ahol 

ezek a vállalkozók ne lennének ott. Nincs jogi lehetősége az önkormányzatoknak, azt 

mondani, hogy nem.  

Horgászegyesületnek új vezetése van, örült a képviselő-testület, hogy nagy számban léptek be 

az egyesületbe. Minden alkalommal jelen voltam a közgyűléseken, ezzel is jelezve, hogy az 

önkormányzat örül ennek, támogatja. Kaptunk egy kérelmet, melyben anyagi segítséget kért a 

horgászegyesület. A képviselő-testület megszavazta, hogy a terv költségéhez hozzájárul 200 e 

Ft-tal. Az önkormányzat, ahogy a többi civilszervezetnek is, hajlandó támogatást nyújtani. 

Ígéretet tettünk arra, amennyiben pályázat lesz, és azzal a horgászegyesületet előnyösebb 

helyzetbe hozzuk, az önkormányzat pályázik, ha a tagok is nemcsak várnak, hanem hozzá 

akarnak járulni, partnerek vagyunk. Ezt változatlanul fenntartjuk. A támogatási összeg még 

mindig nem lett igénybe véve. Azt nem tudjuk megígérni és nem is tudjuk vállalni, hogy, amit 

említettél területet X m
2
-t 1,5 millió forintért az önkormányzat megvásárolja. Irreálisan magas 

ár, jelenleg ez itt tart, az ésszerűség, és a lehetőségek mértékében a horgászegyesületnek is 

partnerei vagyunk, nem utasítottuk el, de nem tudunk ekkora területért 1,5 millió forintot adni. 

Az, hogy hogyan került ehhez a tulajdonoshoz nem tudjuk, legalább 20 éve a tulajdonuk, nem 

tudom, de szerintem még az elődöm se tudna mit mondani, mert ez az önkormányzattól 

függetlenül történt ingatlan tulajdoncsere. Az nem igaz, hogy a képviselő-testület nem próbál 

segíteni a horgászegyesületnek. Látva, hogy ennek gátja van, ezt nem biztos, hogy meg lehet 

valósítani, most történik a vízpart rehabilitáció felülvizsgálata, ott a képviselő-testület 

támogatta azt a horgászegyesület által megfogalmazott kérelmet, hogy a vitorláskikötő mellett 

lévő befolyó árok legyen kijelölve másik alternatívának. Beadtuk kérelemnek, hogy hogyan 

fogják elbírálni, nem tudom. Visszautasítom azt a kijelentésedet, hogy Szigliget képviselő-

testülete nem segít a horgászegyesületnek. Azt nem szabad elfelejteni, hogy tenni is kell. Nem 

fogja a képviselő-testület, Szigliget lakossága megoldani mindenkinek a problémáját. 

 

….. Nem kell vásárolni a mozgóárusoktól, be kell menni a boltba, és ott vásárolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy lehetősége még lehetne a testületnek, ezt nem mondtam, 

egy X összeget megállapítani az árusításra. Ez lehetséges, hogy gátat szab annak, hogy 

bejöjjenek a településre. Van egy másik oldala is a dolognak, van olyan nyugdíjas, aki 

rendszeresen tőlük vásárol, nem kell elmenni a boltba. Az idős, beteg emberek kényelmét 

szolgálja, ha nem lenne rá igény, nem működne. 

 

Sipos József: Először is köszönöm polgármester úrnak, amit a községért tett, hisz vannak 

olyan önkormányzatok, akik eladósodtak. Tudomásul kell venni, minden önkormányzatnak 

addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró tart. Örülök annak, hogy ti úgy gazdálkodtatok, hogy 

eredményes volt, ez a fejlesztésekben meglátszik, a községben mit tettettek és, aki nem látja, 

milyen fejlődés volt, az bekötött szemmel jár. Fájdalmas, ami az önkormányzati törvény-

tervezetben van, hogy azonos létszámhoz akarják kötni 2-3 ezer főhöz a településeket. 

Tudomásul kellene venni, hogy egy üdülő települést nem lehet összehasonlítani egy belső 

településsel, ahol 5-600 fő van, itt 1000 – 1200 fő van, mert nem azonosak a feladatok, amit el 

kell látni. Igaz, hogy télen 1000 fő van, de nyáron 6-7 ezer főnek az ellátását kell biztosítani. 

Akik ezt nem látják, azok csak a statisztikát nézik. Mindent el kell követni azért, hogy 

Szigliget maradjon meg önállónak, mert ha társközség lesz, ilyen fejlődésre nem 

számíthatunk. 
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Strandra sok a belépő, vagy kevés a belépő. Tudomásul kell venni, ha jó idő van, megtelik a 

strand, azt szabályozni, hogy 5 e fő menjen be, vagy X e fő menjen be lehetetlen. Ha jó idő 

van, elférnek a vízben. 

A strandnál lévő parkolóban több elöregedett nyárfa van, ki kellene vágni, mielőtt balesetet 

okoznak, mert az az önkormányzat felelőssége. Olyan fákat kell ültetni, ami gyorsan nő. 

A kábeltelevízióval kapcsolatban kérdezném, van-e olyan szolgáltatás, amiért előre kell 

fizetni. Kiküldték a számlát, hogy a negyedévre fizessük be, de szolgáltatást még nem 

kaptunk. Szeretném megkérdezni a kábeltelevízióban van-e az önkormányzatnak 

tulajdonrésze, vagy a pápai cégé? 

A horgászegyesülettel kapcsolatban, amit elmondtál nem értek egyet, hogy építsenek egy 

horgászkikötőt, mert annak a fenntartását, gondozását ki vállalja, milyen költségből és a 

szigligeti horgász esetleg be se férhet. Lehet, hogy úgy járnánk, mint a teniszklubbal, vagy a 

vitorláskikötővel. Ami jelenleg van, az a szigligeti horgászokat kielégíti. Azok a stégek, amik 

engedély nélkül vannak felépítve, azokat kellene megszűntetni. Akik úgy horgásznak, hogy 

500 – 600 m-re jelölnek ki helyet az nem normális. Elnézést én is horgász vagyok.  

A vitorláskikötő melletti terület fenntartása is nagy gondban van, minden egyes horgásznak 

10-15 e Ft-ot kell minden évben kifizetni. Nincs szükség olyan horgászhelyekre, amik 

kapukkal le vannak zárva. Az ideiglenes stégeket el kell bontani, és akkor lesz hely bőven. 

Azoknak nincs, akik nem a megengedett úton akarnak horgászni. 

A vadkárral kapcsolatban. Nagyon nehéz dolog, nálunk is segítettek szüretelni. A vadőrök 

elmondták, hogy vannak olyan ingatlantulajdonosok, akik etetik a vadakat. Az egyik ember 

védi, a másik szenved tőle. Azt kellene kérni az érintettektől, hogy az eltartó képesség 

arányába a vadállományt csökkentsék. Olyan kerítést nem lehet csinálni, amin a vaddisznó, ha 

be akar menni, ne tudna bemenni, úgy is bemegy. Kerítések között, meg nem akarunk élni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nyárfa kivágását megvizsgáltatjuk a nemzeti parkkal, mert ez 

engedélyköteles.  

A kábeltelevízió rendszer tulajdonosa az önkormányzat, az üzemeltetés jogát adtuk át Szabó 

Antenna Bt-nek, aki az üzemeltetést adta át a pápai cégnek. Azt tudni kell, hogy az 

önkormányzat a kábeltelevíziót nem akarta és nem is tudta fejleszteni, ezért az üzemeltetési 

jogot adta át. A csatornabővítéseket az önkormányzat meghatározhatja, egyeztetés köteles a 

díjemelés, bizonyos gátak vannak, azért a szerződésben. Nekem nem tűnt fel, hogy olyan 

számlát kaptunk, amit előre kell fizetni. Erre rá fogok kérdezni. Úgy gondolom, ismerve a 

szolgáltatót korrekt, hosszú távú kapcsolatot szeretne kiépíteni a lakossággal is, mert ez az 

érdeke. Fejleszteni szeretne, lesznek csomagok, alapcsomag, ami olcsóbb lesz, és drágább 

csomag, amiben több csatorna lesz, valamint szeretnék felfejleszteni a rendszert, hogy 

Internet és telefonszolgáltatást is tudjanak nyújtani.  

A csónakkikötővel kapcsolatban, amiről beszéltünk több mint 10 millió forint pályázat nélkül. 

Tudomásom szerint 70 csónakhelyről van szó, el kell osztani a 10 milliót a 70 csónakhellyel. 

Ennyibe kerülne a tulajdonosnak. Azt nem lehet elvárni az önkormányzattól, hogy fizessen. 

Az önkormányzat abban partner, ha pályázat van, mi segítséget nyújtunk, de azt, hogy az 

önkormányzat felépítse a csónakkikötőt, ki van zárva. 

 

Mezey Artúr: Örömmel hallottam polgármester úrtól, hogy milyen nemzetközi elismerést 

kapott a szigligeti vár, azt is jelenti, hogy a 18 év alatt végzett munkánknak volt értelme és 

tudtak segíteni a civilszervezetek is a községben. Támogattuk az orvosi rendelő vérvételi 

székvásárlását, az iskolát, óvodát. A templom helyreállítására 500 e Ft-ot határoztunk meg 

utólagos felhasználásra. Valamilyen feljelentés alapján az ügyészség vizsgálatot folytatott, így 

a félmillió forintra vonatkozó kuratóriumi döntést vissza kellett vonni. Polgármester úr 

említette, hogy 4 olyan terv van, melyekben a vár helyreállítása a cél. Kuratóriumi ülésünk 
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hamarosan lesz, arra kérem polgármester urat, tájékoztasson arról, mik azok az elképzelések a 

következő évben, amit a kuratórium elé támogatásra tudok javasolni. 

A hírműsorokban sok szó esik az önkormányzati törvényről, oktatási törvényről. Aggódva 

hallottam az iskolákkal kapcsolatos elképzeléseket, arra kell törekedni, hogy legalább az alsó 

tagozatok megmaradjon a faluban. 6 éves gyerekeket kiállítani várni az iskolabuszt, hóban, 

fagyban, lelketlen dolog, arra kérem, polgármester urat, a képviselő-testületet, az utolsó 

lehetőségig harcoljanak.  

5 éve eljárok a közmeghallgatásokra, lakossági bejelentések történtek, szomorúan hallottam, 

hogy polgármester úr Mesterházy úrral kapcsolatban nem kíván nyilatkozni. Azt hittem, az 

idén hallok arról valamit, hogy fennmaradási engedélyt kapott ez a pince rendszer, vagy 

helyre kell állítani az eredeti állapotot, vagy már megtörtént ennek a félezer négyzetméteres 

pincerendszernek a feltárása. Úgy tudom az önkormányzatoknak kevés pénzük van és van 

önkormányzati rendelet arról, hogy a nem bortárolására szolgáló úgynevezett földi pincéket, 

nyaralónak, mindenféle kényelmi szempontnak építettek, akkor azok adókötelesek és a 

felmérése már megtörtént, az építményadó nem elhanyagolható összeg, ebből a községnek 

több mint félmillió bevétele lenne évente. Megkérdezem polgármester úrtól 5 éven keresztül, 

miért nem kapok érdemi választ? 

 

Balassa Balázs polgármester: Kuratóriummal kapcsolatos észrevételeit a testülettel 

megvitatjuk. Az alsó tagozatos iskolások helyben maradásával teljes mértékben egyetértünk, 

legvégső esetben nekünk is ez a célunk, de mi a felső tagozatosokban is gondolkodunk. 

Mesterházy üggyel kapcsolatban, szeretném tájékoztatni Mezey urat és a Petőfi utca lakóit. 

Nem hivatalosan de kaptam információt, tájékoztatást, van határozat. Nem tudom a Petőfi 

utcai lakók örömmel fogadják-e a hírt, jelezni szeretném, az a határozat, vissza kell állítani az 

eredeti állapotot, tehát azt a földmennyiséget, amit elhordtak vissza kell hordani, számítsanak 

rá a lakók, ha ez a határozata valós és életbe lép, egy-két éven keresztül ugyanaz a forgalom 

lesz, mint előtte. A föld visszahordása, az épület elbontása meg fog történni. Ennyit tudok. A 

törvények úgy mond lesújtottak, csak én ennek annyira nem örülök. Nem annak, hogy vissza 

kell állítani, ha törvénytelenül csinálta, vissza kell állítani, csak félek attól az időszaktól, amíg 

eljutnak odáig, hogy vissza lesz állítva. 

 

Miklay Ferenc: Köszöntöm a falugyűlés részvevőit és megköszönöm az önkormányzat 

munkáját. Bocsásson meg mindenki, de úgy érzem, nem gondolják végig a lakótársak, hogy 

miről is beszélünk, a tülkös autókra gondolok. Nagyon kényelmes, odahozzák a gázpalackot, 

a vizet, kenyeret, mindent, de ha a boltok bezárnak érdektelenség miatt, hova fut el, ha valami 

hiányzik. Gondoljuk végig, ha a boltok bezárnak, az a 8 – 10 ember munka nélkül marad, és 

nem tudunk leszaladni bármiért, hanem be kell menni Tapolcára. Utána kellene nézni, hogy 

kötelesek vagyunk-e elviselni a hangjelzést. Éjszakás a feleségem, reggel jön a gázos, délben 

jön a fagylaltos, délután a kenyeres. Amikor itt az unokám kiállok az utca elejére és 

megkérem, hogy kapcsolja ki. Gondolják végig, nem nevetséges ez a dolog, altatnák a 

kisgyereket, valaki beteg pihenni szeretne.  

Mosolygás volt a vadaknál is. Nagyon sok szigligeti ember kénytelen volt abbahagyni a 

földművelést, mert a vadak mindent tönkretesznek. A gyümölcstermesztést is meg kell 

gondolni, mert az őz, a szarvas az ágakat leszaggatja. A szőlőtermelést is sokan abbahagyták, 

mert a szőlőt lepacskolták a vadak. Gondolják végig, hosszabb távra kell gondolni. Ha más 

megoldás nincs, kerítsük körbe Szigligetet. Azt mondja a nemzeti park, hogy kerítsem be, hát 

kerítse be ő. Annyi vadat tartson fenn a vadász lobbi, amennyit Magyarország vadászterülete 

elvisel, ne az én bőrömre akarjon ő vadászni. Ezelőtt 10-15 éve is volt vadkár, de ekkora 

pusztítás nem volt. Katasztrofális a közlekedés a vadkár miatt, a biztosító meg nem fizet, mert 

én vagyok a vad területén, de ez országos probléma. 
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Kérdésem az lenne, mi a terve az önkormányzatnak a használaton kívüli szennyvíztisztító-

teleppel? 

 

Balassa Balázs polgármester: Még egy gondolat a vadkárokkal, mint említetted ez országos 

probléma. Tudomásom szerint 4 évvel ezelőtt szüntették meg azt a jogszabályt, hogy amikor 

fial a vaddisznó, nem lehet lőni. Egy vaddisznó évente ötöt, hatot fial. Gondoljuk végig, ilyen 

mértékű szaporodásról beszélünk. Országosan kellene kezelni, a problémát. A törvény nem 

ismeri a belterületű vadkárt, nálunk a vadkár 60 %-a belterületi vadkár. 

A szennyvíztelepre vonatkozóan még mindig nem tudjuk, kinek a feladata a rekultiváció. A 

terület a miénk, mi azt mondjuk, hogy az építmény a DRV-é, a DRV azt mondja, hogy a 

terület is meg az építmény is a miénk. Eljutottunk odáig, hogy elfogadták, az épület az övék, 

elkezdték kitisztítani a környékét, bízok benne, hogy a rekultiváció is megtörténik. Sokan 

mondták, hogy mit foglalkozunk vele, a földet el kell hordani, a vasat meg elvitetni. Ez nem 

így működik, mert az épület körül lévő föld veszélyes hulladéknak minősül, veszélyes 

hulladéklerakóra kell szállítani. Itt jönnek a súlyos milliók, amit senki nem akar vállalni. 
 

Szakál Gyula: A kosárlabdapályával kapcsolatban kérdezném, hogy este meddig működhet, 

mert féltízkor is dobálják a labdát. Legyen egy határidő, hogy meddig használhatják, este 8-ig 

elfogadható, de később már nagyon zavaró. 
 

Balassa Balázs polgármester: Jelenleg a kosárlabdapálya per alatt áll, a szomszéd 

ingatlantulajdonos beperelte az önkormányzatot. Azt tudni kell, hogy erre a létesítményre nem 

kellett építési engedély, hatástanulmány, így ezeket nem is szereztük be. Az eddigi eljárás 

során az önkormányzat pernyertes, de a fellebbezés folyamatos. Amit említettél, azt kezelni 

kell. Kiraktuk az időpontokat, amikor a pályát használni lehet, de az igaz, nem tettünk olyan 

lépéseket, hogy ezt be is tartassuk. Elhiszem, hogy este zavaró, azt tudom ígérni a jövő évre 

vonatkozóan, hogy bekerítéssel, vagy a polgárőrség segítségével betartatjuk az időpontot. 
 

Balassa Dániel: Érintettség miatt gondolkodtam, hogy megszólaljak-e. Szeretnék pár 

gondolatot elmondani. Nagyon sokan, egyre többen használják a faluban az Internetet, ehhez 

kapcsolódva szeretném jelezni, az idei évben elindítottam a facebook-on belül egy oldalt, 

melyre a kulturális programokat felraktuk, propagáljuk Szigligetet. Működik a 

hagyományőrző egyesület honlapja, a sportegyesület honlapja, valamint a település honlapja. 

Szeretném felhívni a lakosok és a képviselő-testület figyelmét arra, hogy jelenleg készül egy 

film Szigliget történetéről az 1700-as évektől kezdődően. Ennek az ötletgazdája Takács 

József. Kerestünk hozzá egy operatőrt, holnap elkezdődnek a vágási feladatok. Ha sikerül a 

karácsony előtti héten, ha nem készül el, január első hetében szeretnék bemutatni, itt a 

közösségi házban, ha megkapjuk a helyet. Erre a bemutatóra szeretnék mindenkit meghívni. 
 

Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, több szigligeti megszólal, elmondja, amit ő 

tapasztalt. Sajnos nagyon sok szigligeti ember már elhunyt, ők már nem tudják nekünk 

elmondani azokat a történelmi eseményeket, mely a településhez kötődik. Reméljük sok ilyen 

kezdeményezés lesz még. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm az építő jellegű 

hozzászólásokat, a dicsérő szavakat. A közmeghallgatást 20.00 órakor bezárom. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 


