
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. november 29-én 17.30 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: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről 

 

2./ 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

3./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedéves  

     helyzetéről beszámoló 

 

4./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési  

     előirányzat módosítása 

 

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési  

      koncepció megtárgyalása 

 

6./ Vegyes ügyek 

 

Zárt ülés 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

 

 

 

1./ Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2011. évi költségvetés három-negyedéves helyzetéről szóló 

tájékoztatót képviselő társaim előzetesen, írásban kézhez kapták. Az előterjesztés a III. 

negyedéves teljesítést, az eredményeket tartalmazza. Kérem, hogy a napirendi ponttal 

kapcsolatos kérdéseket, észrevételeteket tegyétek meg. Amennyiben nincs kérdés, javasolom, 

hogy a 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-

testület fogadja el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

141/2011.(XI. 29.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi 

költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2012. évi költségvetési koncepciót a testület tagjai 

megkapták. Törvényi előírás a koncepció elkészítése, próbálunk az ésszerűség határain belül 

maradni, mivel a költségvetési törvény fő számait nem ismerjük, nem tudjuk, hogy az állami 



támogatások hogyan alakulnak, meddig tudjuk az intézményeket működtetni, hogyan változik 

a törvény, ezekben nagy a bizonytalanság.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Törvény előírja, hogy koncepciót kell készíteni, de semmi 

olyan adat nincs, amiből ki lehetne indulni. Az is megdöbbentő, hogy a befizetett SZJA-ból 8 

% marad az önkormányzatoknál. Arról van szó, hogy az önkormányzatoknak különböző 

adókat kellene bevezetniük, hogy fenn tudják tartani magukat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, és a 10 %-át meg elviszi az állam, abból lesz a megyei 

fejlesztési alap, amiből azokat az önkormányzatokat támogatják, akiknek nincs bevétele. 

Amennyiben nincs több észrevétel, javasolom, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint a képviselő-testület fogadja el. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

142/2011.(XI. 29.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az 

alábbiak szerint elfogadja: 

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a 

pénzügyi egyensúly fenntartása. A működési bevételek és kiadások 

egyensúlyának megteremtésére szükséges intézkedések megtétele:  

a) A működési saját bevételeket a tervezett infláció mértékével kell 

emelni. 

b) A helyi adók emelését, új adónem bevezetését nem tervezi a 

Képviselő-testület.  

d) A dologi kiadások infláció mértékével + 2% Áfa emeléssel kell 

tervezni. 

2. 2012. évben is elsődleges feladat a kötelező önkormányzati 

feladatok ellátása. 

3. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához 

a szükséges forrás a kivitelező kiválasztása előtt rendelkezésre áll. 

4. A bevételeknél törekedni kell a pályázati források kihasználására. 

5. Részt kell venni – lehetőség szerint – a megújuló 

közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. 

6. A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. 

 

 

3./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedéves helyzetéről 

beszámoló 

 

Balassa Balázs polgármester: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

III.  negyedéves helyzetéről szóló beszámolót képviselő társaim megkapták. Ez a szolgálat a 

többivel ellentétben jól látja el feladatát, az egyetlen, ami átláthatóan, visszaellenőrizhetően és 

viszonylag gazdaságosan működik. Ez az egyetlen társulás, melynek nincs visszafizetési 

kötelezettsége az állam, a többcélú társulás felé, sőt van egy kis maradvány is. A költségvetés 

félévi teljesítésénél említettem, hogy Lesencetomajnak nem úgy alakul a helyzete, bevétele, 

mint, amire ígéret hangzott el, úgy tűnik egyre rosszabb. Én újra végig néztem az anyagot 



Lesencetomaj vonatkozásában. A bevetélek tekintetében az előirányzat 10.900 e Ft, ez lett 

módosítva 7 millióra, ehhez képest most 4 milliónál tartanak. Messze vannak attól, hogy ezt a 

tervet teljesíteni tudják. A kiadásoknál viszont már 8 milliónál tartanak, megint negatívumot 

termeltek. Ezzel szemben Szigligetnek 1 millió, Uzsának 4 millió plusz pénzmaradványa van. 

Az eddigi figyelemfelhívás Lesencetomaj irányában, hogy takarékosabban működtessék a 

házi gondozást, illetve az étkeztetést nem vezetett eredményre. Ne nekünk kelljen már 

kifizetni a lesencetomaji néni étkezési hozzájárulását. Amíg nálunk 1 fő látja el a feladatot, ott 

2 fő látja el, plusz bérlik a gépjárművet a társulástól. Ezt a következő együttes ülésen szóvá 

fogom tenni. Képviselő-társaim emlékezhetnek rá volt egy ellenőrzés, ami komoly 

büntetéseket vont maga után. A mi társulásunk az egyedüli, aki a visszafizetést teljesíteni 

tudta, a badacsonyi, zalahalápi, révfülöpi társulásoknak több millió forint tartozása van, e 

miatt a kistérségi társulásnak 15 millió forint hitelt kellett felvenni, hogy a szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatok a tartozásukat ki tudják fizetni. Ehhez kapcsolódik, egyik 

polgármester társunk arról panaszkodott, hogy a Baptista szervezet ugyanezt a feladatot 

próbálja ellátni a Káli medencében, lopkodják el az önkormányzatok által létrehozott 

társulásokból az időseket, mert ők is megkaphatják az állami normatívát. Érthetetlen, hogy az 

állam létrehoz egy kistérségi társulást, kiosztja azokat a feladatokat, amit el kell látnia és 

emellé állami támogatással lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatoknak 

konkurenciát állít. Több településen felmerült, hogy marad-e olyan létszámú ellátott, amiért 

érdemes egyáltalán embereket alkalmazni. 

Hangsúlyozom, Szigligetnek pozitívuma van, a mi társulásunk eredményesen gazdálkodik. 

Javaslom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének 

III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

143/2011.(XI. 29.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

költségvetésének III. negyedévi teljesítése” című előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatóját a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerint 

elfogadja.  

Megbízza a körjegyzőt, hogy a gesztor önkormányzat 

polgármesterét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

   
 

 



4./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési 

előirányzat módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2011. évi költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Kérdés, észrevétel nem lévén, javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően 

a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

144/2011.(XI. 29.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért 

Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének módosított bevételi és 

kiadási főösszegét 53.507.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

 

Bevételek     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

előir. 

mód.ei 

Normatív támogatás  28.986 27.658 

Normatív támogatás kistérség  9.037 8.759 

Intézményi saját bevétel 12.207 12.332 

Hadigondozotti támogatás  70 

2010. évi pénzmaradvány igénybevétel  4.473 

Bérkompenzáció  89 

Munkaügy támogatás  126 

Összesen 50.230 53.507 

 

Kiadások     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

ei. 

mód.ei 

Felhalmozási kiadás 0 177 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

16.879 17.200 

Állományba nem tartozók juttatásai   

Munkaadókat terelő járulékok  4.355 4.443 

Készletbeszerzések 805 805 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás 

üzemeltetési kiadások) 

20.892 20.058 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 

kiküldetés, reprezentáció) 

6.051 5.794 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 214 214 

Átadott pénzeszk. L.falu  240 240 

Költségvetési általános tartalék 321 103 

Költségvetési céltartalék (2010.évi pénzmaradv.)  3.232 

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, kistérség 864 

e Ft (pm. terhelő) 

473 1.241 

Kiadások összesen: 50.230 53.507 



 

   Létszám: eredeti előirányzat:  12.25 fő 

        módosított előirányzat:      13 fő 

 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a gesztor önkormányzat polgármesterét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési 

koncepció megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. A hírműsorok alapján 2012. májusától a megyei önkormányzat átalakul, 

területfejlesztési feladatokat fog ellátni. Májustól felállnak a járások és ezzel egyidejűleg 

megszűnnek a kistérségi társulások. Hogyan fognak tovább működni ezek a társulások, azt 

még nem lehet tudni, de a koncepciót el kell készíteni. Javaslom, hogy az előterjesztésnek 

megfelelőn az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját a képviselő-testület fogadja el. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

145/2011.(XI. 29.) kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint önállóan működő intézmény 

2012. évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50.466.- e Ft-

ban állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

Bevételek     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

előirányzat 

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva 

Li.-önk.) 

27.598 

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 8.717 

Intézményi saját bevétel 14.151 

Előző évi pénzmaradvány  0 

Összesen 50.466 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások      ezer forintban 
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Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az 

alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Teljes munkaidős létszám   10 fő  

Részidős létszám      6 fő 

 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a gesztor önkormányzat polgármesterét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 
 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy december 10-én 

15.00 órakor lesz az idei évben a Nyugdíjas nap az iskolában. Az elmúlt években a 

nyugdíjasok karácsonyra valamilyen formában támogatást, ajándékcsomagot kaptak. 

Kérdésem, az idei évben hogyan oldjuk meg? 

 

Káli Magdolna képviselő: A szociális bizottság megtárgyalta, az idei évben is úgy döntöttek, 

hogy vásárlási utalványt kapnak a nyugdíjasok. Mind a két helyi boltban beváltható lesz 

december 31-ig. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez így teljesen jó és mennyi a mértéke? 

 

Balassa Sándor képviselő: 1500 Ft, a költségvetésben tervezett keretösszeget osztottuk fel. 

 

Káli Magdolna képviselő: A nevelési segélyben részesülő gyermekek 3.000 Ft-os 

könyvutalványt kapnak. 43 gyerekről van szó. 

 

Balassa Balázs polgármester: Akkor a tervezett összegen belül maradtatok, költségvetés 

módosítására nincs szükség. 

 

Megnevezés eredeti 

előirányzat 

Felhalmozási kiadás 0 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

16.582 

  

Munkaadókat terelő járulékok  4.341 

Készletbeszerzések 800 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás 

üzemeltetési kiadások) 

19.123 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, 

reprezentáció) 

6.009 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 218 

Átadott pénzeszköz támogatás Lesencefalu 250 

Költségvetési tartalék 3.143 

Kiadások összesen: 50.466 



A Nyugat-Balatoni régió Keszthely – Hévíz környéke egy kiadványt jelentet meg, Travel 

Magazint, melyben bemutatja a régió turisztikai szolgáltatásait. Megkerestek bennünket, hogy 

kívánunk-e megjelenni a kiadványban. 
 

Balassa Sándor képviselő: Tömegében az a rész vonzza a vendégeket. Egyszer meg lehetne 

próbálni a megjelenést, vagy esetleg csatlakozni, nagyobb látogatottság szempontjából, mint a 

badacsonyi régió. 
 

Káli Magdolna képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy a Keszthely – Hévíz régióban 

nagyobb a látogatottság, az ott megjelenő vendégeket jó lenne ide vonzani. Láttam a Süllő 

Fesztiválon is, abból a régióból jönnek a vendégek. A másik, Hévíz előtt hatalmas 

reklámtáblákon hirdetik a sümegi várjátékokat, akaratlanul vonzza a tekintet. Mi lenne, ha 

áldoznánk erre pénzt, és kitehetnénk, hogy szigligeti várjátékok. Hévízről jönnek az 

Eszterházy pincébe is a vendégek, nagyon sok csoportot hoznak, érdemes lenne hirdetni 

magunkat. 
 

Balassa Balázs polgármester: Hasonló gondolatom nekem is volt, a 84-es út mellé 

kihelyezni a szigligeti várjátékokat. Kértem árajánlatot egy molinó kihelyezésre, újra 

felveszem a kapcsolatot Vidosa úrral. Lehet, hogy olcsóbb lenne, ha a közútkezelővel 

egyeztetnénk, vagy magánszeméllyel, mintha úgy bérelnénk ki óriásplakátos cégektől 

felületet. Reklám kell, mert azok hozzák a vendégeket. Elkezdtük a régi 71-es út mellett a 

területet rendbe tenni, oda is és a pihenőbe is kellene kitenni táblákat. Szükség lenne az 

utcatáblák cseréjére. Ezekre kérek árajánlatot, a költségvetés készítésekor visszatérünk a 

molinókra, óriásplakátokra. Jövőre zárható lesz a vár, a bevételből ki fogjuk tudni 

gazdálkodni a reklámokat. 

Visszatérve a kiadványra, 60 e példányban készül, magyar, angol, német és lengyel nyelven. 

Közel 25 külföldi és magyar vásáron vannak jelen, terjesztik az országos Tourinform 

hálózaton keresztül és a helyi turisztikai irodákban. ½ oldal hirdetés ára 150 e Ft + Áfa. Ez 

tartalmaz 2 db fotót, logot, elérhetőséget, 300 karakter szöveget.  

 

Káli Magdolna képviselő: Szerintem áldozni kell rá. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit 

Kft által kiadásra kerülő Travel Magazinban a község jelenjen meg. A megjelenés költsége 

150 e Ft + Áfa. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

146/2011.(XI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nyugat-Balatoni 

Turisztikai Iroda Nonprofit Kft által kiadásra kerülő Travel 

Magazinban a község jelenjen meg. A megjelenés költsége 150 

e Ft + Áfa, melynek költségét az általános tartalék terhére 

biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 



Káli Magdolna képviselő: Nem tudom lehetséges lenne-e a hévízi szállodákkal tárgyalni, 

bevinni a községről készített CD-t, szórólapokat? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem közvetlenül a szállodákon keresztül, de az idei évben is 

érkeztek kéthetente csoportok Hévízről a várba. Nem titok, úgy gondolom az ilyen alkukba 

bele kell menni. Kellene készíteni a településről, a programokról egy DVD-t, amit több 

helyen lehetne értékesíteni is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Beszélgettünk már róla, a jelenlegi Szigliget könyvben sok a 

képismétlés, és nem adják vissza a jelenlegi Szigligetet. Arra gondoltam, mi lenne, ha egy 

olyan kiadványt készíttetnék, „Szigliget, ahogy a szigligetiek látják”. Összegyűjteni egy 

képanyagot és abból kiadni egy Szigliget könyvet, ami elsősorban képes lenne. Ami most van, 

az nem adja vissza Szigligetet. 

 

Káli Magdolna képviselő: Igaza van Sanyinak. A DVD-t megnéztem kétszer, az a 

véleményem, hogy nagyon sok benne a zöld, színesebb jobban megragadja a figyelmet. 

Nagyon szépek a felvételek, de szerintem mással is meg kellene próbálni, mert Szigliget 

hangulata hiányzik a felvételről. A topicon fennlévő képek művésziek. Olyat kellene 

csináltatni, ami a települést minden évszakban bemutatja. 

 

Baráth Sándor képviselő: 32 oldalas kiadványt lehetne csináltatni, olyan felvételekből, 

ahogy mi látjuk Szigligetet. Az első 28 oldal a települést mutatná be fotókkal, rövid 

leírásokkal, az utolsó 4 oldalon a vendéglátó egységek hirdethetnék magukat. Úgy gondolom 

a finanszírozása a hirdetésekből megoldható lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: A topicon annyira rákaptak a fotózásra, ha meghirdetjük, 

kiírunk egy fotópályázatot több száz kép fog érkezni. Hívunk turisztikai szakembereket, 

illetve fotóműértőket és azt mondjuk, válasszátok ki azt a mennyiségű képet, ami egy több 

oldalas kiadványba kell. Következő ülésre előkészítjük a turisztikával kapcsolatos 

elképzeléseket. 

 

Szekér Krisztián a kézműves udvarban kialakított üzlethelyiséget bérli, a bérleti szerződés 

december 31-én lejár. Kéri, hogy a bérleti szerződését a képviselő-testület 4 évvel 

hosszabbítsa meg. (Ismerteti a kérelmet.) Korábban beszéltünk róla, ha lejár a szerződés 

megpályáztatjuk a helyiséget. Kézművesek között propagáltuk a lehetőséget, de még 

érdeklődő sem volt. Kérdésem megpályáztatjuk az üzlethelyiséget, vagy hosszabbítsuk meg a 

szerződést?  

 

Balassa Sándor képviselő. Mennyi jelenleg a bérleti díj? 

 

Balassa Balázs polgármester: 24 m
2
-es a helyiség, 270 e Ft a bérleti díj. Pozitívumként kell 

venni, hogy szigligeti lakosnak biztosít munkát. 

 

Káli Magdolna képviselő: Igen, és minőségi árút, magyar terméket árusít.  

 

Balassa Balázs polgármester Eredetileg kovácsműhelynek készült, de amikor 

megpályáztattuk sem volt jelentkező. Én meghosszabbítanám a bérleti jogviszonyt 3 évre, 

mert nem látok rá nagy esélyt, hogy kézműves helyiségnek ki tudjuk adni.  

Javasolom, hogy a kézműves udvarban kialakított jelenleg üvegcsiszolóként működő 

bérleményre 3 évre, 2014. december 31-ig Szekér Krisztiánnal kössünk bérleti szerződést. A 



bérleti díj összege 300.000 Ft, ami 2013. január 1-től kezdődően inflációkövető. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

147/2011.(XI. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a kézműves udvarban kialakított 

üzlethelyiségre Szekér Krisztiánnal kötött bérleti szerződést 3 

évre 2014. december 31-ig meghosszabbítja.  

A bérleti díj összege 300.000 Ft., mely 2013. január 1-től 

kezdődően inflációkövető. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Sándor képviselő: A sportpálya melletti két fát ki kellene vágatni. A labda elakad 

benne, illetve beárnyékolja a pályát. Az idei évben a befizetett játékengedély, nevezési díj, 

játékvezetői díj 90 %-át visszaadja a Labdarugó Szövetség. Szeretném, ha ezt 

visszaforgatnánk a létesítményre, padsor kialakításra. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az öltözőnél vizesedik a fal, lefolyik a csempe. 

 

Balassa Sándor képviselő: Soha nem volt vizes, amióta ott dolgoztatok, azóta van a 

vizesedés. A vendégöltözőnél a középső csapnál úgy tűnik, mintha a csempe közül folyna a 

víz, lefolyások vannak. 

A Süllő Fesztivállal kapcsolatban tarthatatlan, hogy nem tudtok rendet tartani, bárki bemegy, 

illetve a vállalkozók haszonra tesznek szert, a rendezőszervezetnek meg veszteséget termel. 

Erre valamit ki kell találni. A másik, meghívást kaptál, arra a bizonyos kuratóriumi ülésre.. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem kaptam. Azt mondta Mezey úr, tájékoztassam levélben a 

kuratóriumot, hogy milyen fejlesztéseket kívánunk megvalósítani. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azt gondolom, nekünk ezzel a témával nem kell foglalkozni. A 

váralapítvány ne szórja azt a pénzt, ami nem illette meg őt. Elmondta, hogy az óvoda kapott 

pénzt, azt gondolom, mindkét intézményvezetőt le kell állítani, hogy bármit is elfogadjon a 

váralapítványtól. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom korrektül válaszoltam meg a kérdéseket a 

közmeghallgatáson. Természetesen nem kívánok semmilyen tájékoztatást nyújtani a 

váralapítványnak. Én egy dolgot tudok elképzelni - természetesen ezt nem mondom és nem 

sugallom senkinek -, hogy elismerik, úgy üzemeltették a várat, hogy nem volt hozzá joguk és 

így átadnak pénzösszeget, az lehet nálam tárgyaló kiindulási alap, de az, hogy valamilyen 

célra, fejlesztésre adnak, az nem. Ismertek, tudjátok rólam, utálom a peres ügyeket, én 

hajlandó lennék abban az esetben, ha lobogtathatnék egy papírt, amibe a váralapítvány 

elismeri, hogy jogtalanul működtették egy évig a várat és, amit kértünk pénzösszeget átutalják 

az önkormányzat számlaszámára. Azt, hogy én megírjam, hogy mit szeretnénk, és ő erre pénzt 



adjon, az kizárt dolog. Ahogy eddig is mondtam, én a Váralapítványtól nem kérek, és nem 

fogadok el a várfejlesztésekre pénzeket célzottan. 

 

Káli Magdolna képviselő: Sanyi említette a Süllő Fesztivált. Az idei évben azért nyereséges 

volt. A pénzmaradványt jótékonysági célra használjuk fel, Mikulás napra, farsangi zenés 

felvonulásra. Mi is támogatjuk az óvodát, iskolát. Az más dolog, hogy, akik civilek 

dolgoznak… 

 

Balassa Sándor képviselő: Magdi, én nem azt kérem számon, mondtam neked, engem nem 

érdekel ez az oldala. Az irritál, hogy két napra vetítve a vállalkozók hatalmas bevételre 

tesznek szert, ugyanakkor sem az önkormányzat, sem a Turisztikai Egyesület nem veszi ki 

belőle azt, amit én úgy gondolok, járna neki. Az arányokkal van a gondom, nem azzal, hogy 

utána ti mire költitek. 

 

Káli Magdolna képviselő: Természetesen együttműködve az önkormányzattal valamilyen 

megoldást kell találni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Múltkor mondtad voltak olyan kézművesek, akiknek 

mondtátok, hogy el lehet menni, és ők nem mentek el. Ha ebben az esetben is szóltatok volna, 

mint a strand képviselője intézkedtem volna. Azt kell nektek eldönteni, akarjátok-e, hogy 

bekeményítsünk, mert közösen megtaláljuk a módját, hogy ilyenek ne legyenek, ne 

lehessenek. Elég, ha van kettő ilyen és elterjed, hogy én bementem, árusítottam, szóltak 

nekem nem mentem el, a következő alkalommal a többiek is ezt fogják tenni. Én szívesen 

partner vagyok abban, hogy rend legyen, ne élhessen senki vissza azzal, hogy egy gyenge nő 

véleményével nem foglalkozik. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A rendezési tervmódosítás milyen szakaszban van? 

 

Balassa Balázs polgármester: December 6-án lesz egy egyeztetés, remélem ez lesz az utolsó. 

Megköszönöm a részvételt, bejelentem, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

Zárt ülés anyaga 12 - 16 oldalon külön kezelve. 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 


