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Készült a Képviselő-testület 2012. február 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 

 Pupos Ferenc Polgárőr egyesület elnöke 

  

Lakosság részéről: 2 fő 

 

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

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az ülés javasolt napirendjét. Javaslom, hogy az 

ülés napirendi pontjait egészítsük a „Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonról” szóló rendelet-tervezet megtárgyalásával. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról 

 

2./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

3./ Tájékoztató a vár 2012. évi turisztikai fejlesztési terveiről 

 

4./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonról szóló rendelet- 

      tervezet megtárgyalása 

 

5./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról 

 

Balassa Balázs polgármester: A polgárőr egyesület beszámolóját képviselő társaim kézhez 

kapták. Felkérem Pupos Ferencet, hogy esetleges kiegészítését tegye meg. 

 

Pupos Ferenc: Részletes beszámolót készítettem, a 2012. évi feladatokról szeretnék pár szót 

mondani. 2012. február 1-től hatályba lépett az új polgárőr törvény. A törvény elvárásainak 

szeretnénk megfelelni, illetve eleget tenni. A törvényben szerepel, hogy együttműködési 

megállapodást kell kötni önkormányzatokkal, rendőrséggel, egyéb szervezetekkel. Illetve a 

törvény meghatározza a polgárőr egyesület által kizárólagosan végezhető alapfeladatokat, így 

ezután csak polgárőrök végezhetnek civilszervezetként közterületi járőrözést, figyelő 

szolgálatot. Ez lenne a legfontosabb, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Másik, a „Biztonságot 

az időseknek” program végrehajtása, ez 2011-ben is elkezdődött, ezt szeretnénk folytatni, 

illetve szeretnénk a polgárőröknek életbiztosítást kötni, kizárólag azoknak, akik épp 

szolgálatot teljesítenek. Ez azon felül, hogy jogszabály védi a polgárőröket, egy kicsit 

megerősíti, hogy biztonságosabban tudják munkájukat végezni. Kihívás, hogy a törvényi 

előírásoknak meg tudjunk felelni és ebben a megyei polgárőr szövetség támogatni fog 

bennünket. Köszönöm a támogatást, melyet az önkormányzattól és civilszervezetektől 

kaptunk és továbbra is részt tudunk vállalni a civilszervezetek, önkormányzatok által 

szervezett rendezvényeken és továbbra is ellátjuk a járőrszolgálatot a településeken.  

 

Balassa Balázs polgármester: Az egyesület közgyűlésén részt vett a tapolcai 

rendőrkapitányság munkatársa, aki elmondta, hogy a szigligeti egyesület kiemelkedően látja 

el feladatát, köszönjük a polgárőrség munkáját. Pupos Ferenc említette, hogy együttműködési 

megállapodást kell kötni az önkormányzattal. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 

beszámolóval egyidejűleg hatalmazzon fel, hogy az együttműködési megállapodást a polgárőr 

egyesülettel aláírjam, a törvényi előírásoknak megfelelően. 

 



Káli Magdolna képviselő: Megköszönöm az egyesület tagjainak a Süllő fesztiválon végzett 

munkát, a rendezvény biztosítását. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a 

polgárőr egyesület beszámolóját a képviselő-testület fogadja el, egyúttal hatalmazzon fel az 

együttműködési megállapodás aláírására.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

11/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szigligeti Polgárőr Egyesület 

beszámolóját elfogadta. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szigligeti Polgárőr 

Egyesület és az önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodást írja alá. 

Határidő. 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Rátérünk a sportegyesület beszámolójára. Felkérem Balassa 

Sándort, hogy tájékoztassa a testületet a sportegyesület elmúlt évi munkájáról. 

 

Balassa Sándor Balaton SE elnöke: Az egyesület pénzügyi beszámolóját kézhez kapták. Pár 

szóval tájékoztatom a testületet az egyesület munkájáról. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

helyzet változatlan, így nagyon nehéz feladatvégzést és produktumot elérni. A létszám 

változó, az igazolt játékosok és a ténylegesen rendelkezésre álló játékosok száma sosem 

egyezik meg.  

Létesítményünk úgy gondolom a térségben a legjobbak közé tartozik, az önkormányzat is 

gondot fordít rá. Az öltözőnél volt vizesedés, reméljük a vízvezeték javítással megoldódott a 

probléma. A műfüves pálya használata bizonyos mértékig visszaszorult, úgy döntöttünk nincs 

igény külsős edző foglalkoztatására, mivel olyan mértékűre csökkent az edzések 

látogatottsága, hogy erre pénzt fordítani feleslegessé vált. 

Tavalyi évben a tartalékcsapatunk ismét első helyen végzett. Ebben a szezonban nem fog 

előfordulni, mivel a létszámunk olyanná vált, hogy sűrűn ki kellett venni játékosokat a felnőtt 

csapatba, ezért nem is elvárás, hogy ebben a bajnoki szezonban is első helyezést érjenek el. 

Polgármester úr bevállalta az edzői feladatok ellátását. Ebben a bajnoki évadban egyik csapat 

sem áll rosszul, a felnőtt csapat 5. helyen áll. A tartalék csapatnak is van esélye, hogy az előző 

évektől ne maradjon le, de a mai állás szerint nem tudunk adni akkora segítséget, hogy 

ugyanolyan szinten végezzenek. 

A pénzügyi beszámolóban szereplő nagyobb összeg a labdarugó szövetség felé fizetendő 

költség, melyek jelentősen emelkedtek. Az önkormányzati támogatásnál az összeg 

tartalmazza az előző évi elmaradást. Jelenleg 627 e Ft van a számlán. 

Tavalyi év hozadéka, hogy a Liga kupán bejutottunk a 4-es döntőbe, illetve felkerültünk az 

országos Magyar Kupába, ezért a bajnokságon kívül lesznek hét közbeni mérkőzések is. A 

Labdarugó Szövetségnek felajánlottuk, hogy a 4-es döntőt Szigliget rendezi meg. 

A vaddisznók sajnos megint meglátogatták a pályát, ezért egy mérkőzést Tapolcán játszottunk 

le. A gyepet helyreállítottuk, remélhetőleg a március 11-i mérkőzés megvalósítható lesz. 

Köszönjük az önkormányzat támogatását. Mint korábban említettem a Szövetség visszautalja 



a nevezési díjak egy részét, így az önkormányzati támogatás az idei évben csökkent. 

Polgármester úr megígérte, hogy a különbözetet az öltöző felújítására, illetve a cserepadok 

szélesítésére fordítja az önkormányzat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Amennyiben nincs hozzászólás, javasolom, hogy 

a Balaton Sportegyesület beszámolóját a képviselő-testület fogadja el. 

 

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

 

12/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton Sportegyesület beszámolóját 

elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kelet Fénye Hastánccsoport is elkészítette beszámolóját, 

melyet írásban megküldtek. A támogatásból a Szigligeti Nyári Napok rendezvénysorozaton 

tánctalálkozót szerveztek, a támogatásból finanszírozták a programot, ami 99.600 Ft-ba 

került. A beszámoló részletesen tartalmazza a felhasználást. A hastánccsoport az 

önkormányzati rendezvényeken rendszeresen szerepel. Javaslom, hogy a Kelet Fénye 

Hastánccsoport beszámolóját a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

13/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kelet Fénye Hastánccsoport beszámolóját 

elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: A Táncoló Talpak civilszervezet kapott önkormányzati 

támogatást, melyet az Obenzelli testvértelepülés meghívására fordított kirándulásra használták 

fel, ez is célirányos támogatás volt. 

 

 

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A testület a költségvetést első fordulóban már tárgyalta, a 

rendelet tervezet az elfogadott előterjesztésnek megfelelően készült. A könyvvizsgáló 

véleménye szerint a költségvetési rendelet-tervezet összegességében nem ellentétes a 

jogszabályi előírásokkal. Nem látja akadályát a költségvetési rendelet-tervezet 335.719 e Ft 

költségvetési főösszeggel történő elfogadásának. Az intézmények költségvetésére 

vonatkozóan a jogszabályokban előírt egyeztetés az intézményvezetőkkel megtörtént. 

(Könyvvizsgálói vélemény és az intézményvezetőkkel történt egyeztetésről készült 

jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 A rendelet-tervezet módosítására teszek javaslatot. Hosszú idő után sikerült elérni, hogy 

Internet elérés van a közösségi házban, ezért meg kell állapítani a díjtételeket, melyet 

képviselő társaim megkaptak. Ezeket a díjtételeket használja a tapolcai könyvtár is, úgy 

gondolom az árak elfogadhatók, melyet a rendeletbe be kellene építeni, amennyiben a testület 

egyetért a díjakkal. 



Kérem, hogy amennyiben kérdésetek, észrevételetek van, tegyétek meg. 

 

 

Balassa Sándor képviselő: A kábeltelevízió díját előre szedi az üzemeltető, olyan 

szolgáltatás nincs, ahol előre kell fizetni a felemelt díjat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszéltem a hálózat karbantartójával. Arról tájékoztatott, hogy 

díjemelés nem lesz, az Áfa emelést tették bele a díjba. Utána fogok érdeklődni, mi alapján 

állapították meg a díjat. Visszatérünk rá, ha szükséges módosítani fogjuk a rendeletet. 

Javaslom, hogy a közösségi ház Internet használatára vonatkozó díjtételekkel kiegészítve az 

önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletét a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

2/2012.(III. 05.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről 

 

 

3./ Tájékoztató a vár 2012 évi turisztikai fejlesztési terveiről 

 

Balassa Balázs polgármester: A vár turisztikai fejlesztési terveiről szóló előterjesztést 

képviselő társaim előzetesen kézhez kapták. Többször beszéltünk már róla, rendezvények 

hasonló mértékben kerülnek megrendezésre, mint az előző évben, több dolgozóval fogunk 

dolgozni, éves nyitva tartás lesz, a feladatok miatt maradvánnyal nem számoltunk. Kérem, 

hogy kérdéseitek tegyétek meg.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, javaslom, hogy a vár 2012 évi turisztikai fejlesztési tervéről 

készült előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

14/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a vár 2012 évi turisztikai fejlesztésére 

vonatkozó előterjesztést elfogadta. 

 

 

4./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonról szóló rendelet- 

tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést képviselő 

társaim megkapták. A felsorolásban látható ingatlanokról úgy gondolom, azokat az 

önkormányzat biztos, hogy nem kívánja értékesíteni. Végig kell gondolni, hogy így jó-e. Az 

iskolát, óvodát, orvosi rendelőt, strandot, Avasi-tornyot, Galéria épületét, temetőt és a temetői 

kápolnát vettük ebbe az ingatlankörbe. Ezen bármikor lehet módosítani. Megkérem a 

jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a testületet a rendelettel kapcsolatban. 

 



Lutár Mária körjegyző: Január 1-től életbe lépett az önkormányzatok vagyonát szabályozó 

új törvény, ami az önkormányzatok vagyonának a körét, a vagyon feletti rendelkezési jogot, 

annak a korlátait, feltételeit szabályozza. Új besorolásokat tartalmaz a vagyonra vonatkozóan, 

úgy határozza meg, hogy az önkormányzatok vagyona törzsvagyon, illetve üzleti vagyon. A 

törzsvagyonba a kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátásához szükséges 

vagyonelemek tartoznak. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes. A 

forgalomképtelen vagyon körét meghatározza a törvény. Ide tartoznak az utak, terek, 

játszóterek, parkok, melyek eddig is a forgalomképtelen vagyonkörbe tartoztak. Ebbe a körbe 

sorolhatja be az önkormányzat azokat a vagyontárgyakat, melyeket úgy ítél meg, azok 

eladása, illetve megterhelése nem lenne célszerű, mert ezek a vagyontárgyak az önkormányzat 

hosszú távú működéséhez szükségesek. Ezeket hívja a törvény nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű vagyontárgynak, melyet az önkormányzat saját hatáskörben 

forgalomképtelennek minősít. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez vonatkozik az államosításra is? 

 

Lutár Mária körjegyző: Arra nem. Úgy szól a jogszabály, hogy, aki a feladatot ellátja, annak 

a feladat ellátáshoz szükséges vagyont át kell adni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezeket az ingatlanokat, ha besoroljuk, magunknak szabunk 

korlátot, de úgy gondoltuk, ezek azok az ingatlanok, amiről el nem tudnám képzelni, hogy az 

önkormányzat értékesítse.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az önkormányzat épületére nem gondoltál? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem gondoltam rá, korábban beszéltünk róla, hogy esetleg 

elcserélnénk. Nem szeretném, de ezt az épületet inkább el tudnám képzelni értékesítésre. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azt jelenti, hogy egy esetleges hitelfelvételnél, ezek az 

ingatlanok nem szerepelhetnének? 

 

Balassa Balázs polgármester: Így van, de a hitelfelvétel se egyszerű. Meg van határozva, 

hogy az önkormányzat saját bevételeink hány százalékáig vehet fel anélkül hitelt, hogy a 

kormány erre engedélyt ne adna. Azt akarják kivédeni, hogy az önkormányzatok ne 

adósodjanak el. 

 

Káli Magdolna képviselő: Közösségi ház? 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt még belevehetjük 

 

Káli Magdolna képviselő: Azért kérdezem, előre nem lehet tudni, nem lesz-e hitelfelvételre 

esetleg szükségünk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Előfordulhat, akkor viszont ne kerüljön bele. Javasolom, hogy 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonról szóló rendelet-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 



3/2012.(III. 05.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonáról 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Ehhez kapcsolódik és nekem teljesen egyértelmű, ha viszik az 

oktatást, viszik az iskolaépületet is. Készült egy vázrajz, mely a jogszabályban meghatározott 

minimális méretű területet ad az iskolához. Az épület körül a szükséges nagyságú terület 

megmaradna, a többi külön helyrajzi számot kaphat. A költsége 140 e Ft + Áfa. 

Szépséghibája, hogy a műfüves pályából 60 cm beletartozna az iskola melletti területbe. Az 

öltöző, a műfüves pálya, füves pálya nagy része, a bitumenes pálya. Hozzávetőlegesen 4000 

m
2
 terület külön helyrajzi számra tudna kerülni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A vízelvezető ároknak nem lehetne külön helyrajzi számot 

adni, ha már ez felvetődött? 

 

Balassa Balázs polgármester: Megvizsgáljuk a csapadékvíz elvezető árok külön helyrajzi 

számra történő besorolását, de csak abban az esetben foglalkozunk vele, ha nem hátráltatja a 

telekosztást. Javasolom, hogy a 218 hrsz-u ingatlan csatolt változási vázrajznak megfelelő 

telekosztásával a képviselő-testület értsen egyet, azt fogadja el azzal, hogy telekalakítás során 

vizsgálják meg a 218 és a 221/1 hrsz-u ingatlanok határán húzódó csapadékvíz elvezető árok 

külön helyrajzi számon történő feltüntetésének lehetőségét. A képviselőtestület felhatalmazza 

a polgármestert a változási vázrajzot készíttesse el. A költségekre a képviselő-testület 140.000 

Ft + Áfa összeget biztosítson a 2011 évi pénzmaradvány terhére.  

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

15/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a  218 hrsz-u ingatlannak a jegyzőkönyvhöz 

csatolt változási vázrajznak megfelelő telekalakításával egyetért, 

azt elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakítás 

során vizsgálják meg a 218 és a 221/1 hrsz-u ingatlanok határán 

húzódó csapadékvíz elvezető árok külön helyrajzi számon 

történő feltüntetésének lehetőségét. A költségekre a képviselő-

testület 140.000 Ft + Áfa összeget biztosít a 2011 évi 

pénzmaradvány terhére.  

Megbízza a polgármestert, hogy a változási vázrajzot készíttesse 

el. 

Határidő: 2012. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a rendezési tervmódosítással 

kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket befejezték. Az egyeztetett anyag a napokban 

kifüggesztésre kerül. A főépítész részére az anyagot véleményezésre a február 20-án 



megküldtük. Egy újabb rendezési tervmódosítást el kell kezdenünk, mivel a Balaton-törvény 

jogszabályi háttere nem tette lehetővé, hogy három másik szabályozást is elindítsunk. A 

Balaton-törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása szerint kiemelt természetvédelmi 

területen 2700 m
2 

alatt nem lehet semmit építeni sem belterületen, sem külterületen, így 

értelmezi a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Ennek ismeretében levélben kerestük 

meg a felügyelőséget és kértük, hogy a Balaton-törvény módosítását kezdeményezzék. 

Válaszlevelükben tájékoztattak, hogy a természetvédelmi szabályozás a Vidékfejlesztési 

Minisztérium kompetenciájába tartozik, így levelemet megküldték a Vidékfejlesztési 

Minisztérium részére. 

 

 

Spiller Mária rendezési tervmódosításra vonatkozó beadványa 

 

Balassa Balázs polgármester: Spiller Mária rendezési terv módosítására nyújtott be 

kérelmet. A Petőfi utcában a házuk előtt van egy beugró, kocsi beálló, melyről kiderült, hogy 

nem az ő bejárójuk, hanem közterület és az út része. Azt a területet csak ők használják, mivel 

a Petőfi utca és az ő bejárójuk között szintkülönbség van. Szeretnék a területet megvásárolni, 

viszont jelenleg útként van nyilvántartva. Kérik, hogy a rendezési tervet módosítsuk úgy, 

hogy ne közlekedési területként legyen jelölve, és értékesíthetővé váljon. Nem az 

értékesítésen van a hangsúly, mi útként nem tudjuk használni, ők viszont szeretnék 

megvásárolni. Az lenne a kérdésem, ha később lehetőség adódna rá, az értékesítést támogatja-

e a testület, illetve a kérelmezők a rendezési tervmódosítás költségét ennek érdekében 

vállalják. Amennyiben a testület egyetért a módosítással, az összes többi módosítást is 

elindítjuk. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Ezt a területet csak ők használják? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, ők használják, gondozzák. Mivel szintkülönbség van, 

útként nem tudjuk hozzácsatolni a Petőfi utcához. Az értékesítés lehetőségét azért vetettem 

fel, ha sikerül a tervmódosítás, a kérelmezők vállalják a költséget, a testület ne zárkózzon el 

az értékesítéstől. Most abban kérném a testület állásfoglalását, hogy, a rendezési terv 

módosítását elindítsuk-e. Aki egyetért azzal, hogy a rendezési tervmódosítását elindítsuk, 

mely arra irányul, hogy a 42 hrsz-u közút a rendezési terven a tényleges használat szerint 

legyen feltüntetve kérem, szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

16/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 42 hrsz-u közútnak a rendezési terven a 

tényleges használat szerinti feltüntetését szükségesnek tartja, 

ezért a rendezési terv módosítását kezdeményezi.  

Megbízza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítására 

vonatkozóan kérjen árajánlatot a tervet készítő tervezőtől. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 



Hantos Gyuláné ingatlanvásárlási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Hantos Gyuláné és Hantos Előd ingatlanvásárlási kérelmet 

nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben egy korábbi ülésén már tárgyalt ingatlanvásárlási 

kérelmet ismételt meg és ajánlatot tesz további 4 ingatlan megvásárlására. (Ismerteti a 

kérelmet.) 

 

Hantos Előd kér szót. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót. 

 

Hantos Előd: Annyi változás van a 074/14 hrsz-u osztatlan közös területnél, hogy egy 1972-

es vagyonelkobzás alapján a Magyar Állam tulajdonába került és a vagyon kezelője a volt 

Községi Közös Tanács.  
 

Balassa Balázs polgármester: A előzetesen tájékozódtam az ingatlanok forgalmi értékéről, 

100 Ft/m
2
 azon a területen a hasonló ingatlanok ára. Az önkormányzat anyagi helyzete nem 

indokolja az értékesítést, viszont látva, hogy kérelmezők a szomszédos területeiket 

gondozzák, a gondozatlan területeket rendbe tették, ez a településnek pozitívum, én nem 

zárkózom el az értékesítéstől. (Térképen beazonosítják a területeket.) Javaslom értékesíteni a 

területeket. 

 

Hantos Előd: Az állami ingatlanok értékbecslője volt kinn a homokbányánál, az ő 

értékbecslésük a mérvadó. Ezen a részen a szántó művelési ágú terület állam által 

meghatározott összege 84 Ft, a rét, legelő művelési ágú terület 51 Ft. Nekem egyszerűbb 

lenne ezzel az összeggel számolni, de nem akarok nyerészkedni. 

 

Lutár Mária körjegyző: A képviselő-testület eltérhet az értékbecslő által megállapított ártól, 

magasabb összegben is megállapíthatja. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület a 0109/13, 074/1, 074/13, 

074/15 hrsz-u ingatlanokat értékesítésre jelölje ki, és bízza meg a polgármestert, hogy az 

ingatlanok értékbecslését rendelje meg. Aki ezzel egyetért kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

17/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0109/13, 074/1, 074/13, 074/15 hrsz-u 

ingatlanokat értékesítésre kijelöli. Megbízza a polgármestert, 

hogy az ingatlanok értékbecslését rendelje meg. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Hangsúlyozom, hogy a szerződés kifüggesztésre kerül, a 

területvásárlással kapcsolatban a Nemzeti Parknak, a Magyar Államnak, a szomszédoknak 

elővásárlási joga van, ezzel a képviselők, illetve a vevő is tisztában legyen. 

 

 

 



Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyújtott 

be támogatási kérelmet. Az előző évben a testület nem állapított meg támogatást. Egyre több 

feladatot kapnak, mennyire van finanszírozva nem tudom, én javasolom, hogy az idei évben 

adjunk támogatást. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én továbbra sem támogatom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Én 30 e Ft támogatást javasolok. Más támogatási javaslat nem 

érkezett, aki egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

30 e Ft támogatást biztosítsunk kérem, most szavazzon. 
 

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

 

18/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére 30 e Ft támogatást biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Szarvas Aladár bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Szarvas Aladár nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez. 

Kéri, hogy a várban a távcső üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződését a képviselő-testület 

4 évre kösse meg, évi 100 e Ft összegben. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mi a véleményed a működéséről, mert arról már letettünk, hogy 

mi üzemeltessük a szolgáltatást. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nincs vele probléma. Javaslom, hogy Szarvas Aladárral 

kössünk bérleti szerződést 4 évre távcső üzemeltetésére. A bérleti díj összege évi 100 e Ft. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

19/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szarvas Aladár 1026 Budapest, Gábor Áron 

u 61. II/9. szám alatti lakossal távcső üzemeltetésére 4 évre 

bérleti szerződést köt. 

A bérleti díj összege évi 100 e Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 



 

 

Mihályiné Jung Szilvia bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Mihályiné Jung Szilvia nyújtott be kérelmet a strandi 

bérleményével kapcsolatban. Kéri, hogy a bérleti időtartam alatt a bérleti díjat ne emeljük, az 

üzlethelyiségre közel 1 millió forintot költött. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Baráth Sándor képviselő: A szerződésben előírt kötelezettséget végezte el. 

 

Balassa Sándor képviselő: Vállalt kötelezettséget teljesített, ha elvégezte a munkát, mert 

kívülről nem látszik változás. Amúgy más bérlőtől volt már ilyen irányú kérelem, de azt előre 

letisztáztuk, nem utólag jött a kérelem. 

 

Balassa Balázs polgármester: A munkák elkészültek. Úgy látom az a vélemény, hogy nem. 

Mihályiné Jung Szilvia a bérleti szerződésben vállalta, hogy az épületet saját költségén 

felújítja, a felújítás előtt ezt az igényét előre nem jelezte. Javasolom, hogy a Képviselő-

testület Mihályiné Jung Szilvia bérleti díjemeléssel kapcsolatos kérelmét utasítsa el, és a 

bérleti díj éves felülvizsgálata során a bérleti szerződésben foglaltak szerint járjon el.  Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

20/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Mihályiné Jung Szilvia bérleti díj 

emeléssel kapcsolatos kérelmét elutasítja, a bérleti díj éves 

felülvizsgálata során a  bérleti szerződésben foglaltak szerint jár 

el.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2012. március 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Natur Tourist 97’bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Natur Tourist 97’ Bt-vel kötött bérleti szerződés a 

földterületre vonatkozik, az építmény Kozma Tiboré. Kozma Tibor a Bt végelszámolója 

nyilatkozik, hogy a Bt végelszámolás alatt van, a bérleti jogáról lemond Kozma Tiborné 

javára, a bérleti jogviszonyt 2012. január 1-től Kozma Tiborné fogja gyakorolni. (Ismerteti a 

kérelmet.) 

Úgy gondolom, fordítsuk meg, a testület hozzájárul, ahhoz, hogy Kozma Tiborné legyen a 

továbbiakban a bérlő. Javasolom, a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 2012. január 1-től 

a strandon 30 m
2
 nagyságú földterület bérlője Kozma Tiborné legyen. A 2011-ben aláírt 

bérleti szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 



 

21/2012.(II. 29.) Kt. sz.  

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Kozma Tiborné 

Balatongyörök, Mogyóros u. 5/B. szám alatti lakos legyen a 

strandon lévő 30 m
2
 nagyságú földterület bérlője. 

A 2011-ben kötött bérleti szerződés egyéb pontjai változatlanul 

érvényben maradnak. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását 

kösse meg. 

Határidő: 2012. május 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Bogdán József vattacukor árusítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Bogdán József az elmúlt évben vattacukor árusítást végzett a 

strandon. Kéri, hogy az idei évben is biztosítsa a testület a lehetőséget. Az elmúlt évben 100 e 

Ft bérleti díjat fizetett. Véleményem szerint biztosítsuk a lehetőséget, 2012. évre vonatkozóan 

is. A bérleti díj összege 104  e ft. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

22/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Bogdán József Badacsonytördemic, 

Debreczenyi u. 24. szám alatti lakos részére 2012 évben 

vattacukor árusításra a strandon helyet biztosít. 

A bérleti díj összege 104.000 Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő. 2012. május 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Közösségi Házban lévő üzlethelyiségre pályázati kiírás 

 

Balassa Balázs polgármester: Az IKSZT pályázatban a képviselő-testület vállalta, hogy az 

épületben üzlethelyiséget alakít ki. A pályázatban foglalt kötelezettségnek megfelelően 

elkészült a pályázati kiírás tervezet, melyet képviselő társaim megismertek. A tervezetben 

nem szerepel a minimális bérleti díj havi összege, melyet a képviselő-testületnek kellene 

meghatározni. Az összeg az épület fűtési díját és a bérleti díjat tartalmazná. 

 

Balassa Sándor képviselő: Két észrevételem van, arról beszéltünk korábbi ülésen, hogy 

vendéglátóhely ne legyen, a másik, nem időszakos bérletről beszélünk, hanem éves bérleti 

jogviszonyról. Havi bérleti díj lehet, de három hónapra nyilván nem fogjuk kiadni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A tervezetben szerepel, hogy a bérleti díj időtartama 5 év. Azt 

sem szeretném, hogy egy évig ne fizessen, mert beruház. A belső átalakítások költsége nem 



lakható le. Esetleges beruházást is figyelembe véve, 5 éves megterülés esetén, havi 50 e Ft 

bérleti díjra gondoltam, és éves nyitva tartás legyen. 

 

Balassa Sándor képviselő: Először lássuk, hogy milyen szolgáltatás nyújtására érkezik 

ajánlat, ezt vitassuk meg, és erről utána döntsünk. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azzal egyetértek, hogy vendéglátó egység ne legyen, de 

például növény védőszer se kellene. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezért tartalmazza a kiírás azt, hogy az elbírálásnál 3 tényező 

van. Legmagasabb pontszám, mennyire szolgálja a szolgáltatás a település érdekeit. Itt a 

képviselő-testületnek komoly ráhatása van, mit tartana jó szolgáltatásnak. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azért, azt se vessük el, hogy 50 m
2
 és két bejárattal rendelkezik a 

helyiség. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kiegészíthetjük a kiírást, hogy igény esetén két különböző 

szolgáltatást nyújtó is pályázhat, amennyiben a helyiség nagysága elegendő ahhoz, hogy a 

bérlemény megosztása esetén a tervezett tevékenységet megvalósítsák. 

 

Balassa Sándor képviselő: Lehetőségként legyen benn, de minden attól függ, milyen 

pályázatok fognak beérkezni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Összegzem az elhangzott módosító javaslatokat. Vendéglátó 

tevékenység a bérleményben nem folytatható. Két szolgáltatásra beérkező pályázat esetén a 

helyiség megosztható, a bérleti díj összege minimum 50 e Ft, de a pályázók maguk ajánlják 

meg a bérleti díj mértékét, a tevékenység időtartamától függetlenül évente 12 havi bérleti díj 

megfizetése kötelező. Aki a kiegészítésekkel a pályázati kiírást el tudja fogadni, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

23/2012.(II. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Közösségi Házban kialakítandó üzlethelyiség 

pályázati kiírását az alábbi kiegészítéssekkel elfogadta: 

- vendéglátó tevékenység a bérleményben nem folytatható 

- két szolgáltatásra beérkező pályázat esetén a helyiség megosztható 

- a bérleti díj összege minimum 50 e Ft/hó 

- a bérleti díjat az év minden hónapjában fizetni  kell 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Honlapon tegye 

közzé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületet beszélgetés szintjén tájékoztattam Kiss 

András kérelméről. A testület a kérelmet ismeri, a kérelemben jelzettektől nem zárkózott el, 



viszont a 10 éves bérleti időtartamot nem tudja elfogadni, de hangsúlyozom a kérelemről 

döntés még nem született. Felkérem Kiss Andrást tájékoztassa a testületet kérelméről. 

 

Kiss András: Bemutatkozom, a 71-es út melletti vendéglátóegység tulajdonosa vagyok, a 

közeljövőben szeretnék itt a környéken letelepedni. Az önkormányzati tulajdonban lévő 

háromszöggel szemben van a vendéglátó egységem, ahol sok kerékpáros megpihen. 

Hivatalosan Balatonederics és Badacsony között én vagyok a kerékpárosok kontaktja, 

megállóhely, szervizhely stb. Terveztem a háromszögre egy dolgot, hogy mit lehetne ott 

csinálni. Üdítő, szendvics, fagyi a bringásoknak, pihenőhely kialakítással és ennek fejében 

gondolkodtam a 10 éves bérleti jogviszonyt. A bérleti díjat a testületnek kellene 

meghatározni. Amit felajánlottam a terület tisztántartását, az önkormányzat által tervezett 

padok, két buszmegálló kialakítását, durván félmillió forintba kerül 1 db kivitelezése, 

terméskőből, fából, tetszetősen. Ez eleve 1 millió forint, a padok masszív fából lennének 

kialakítva, harmadik a terület éven át tartó tisztántartása. Ezek elég nagy értéket képeznek, 

akár 10 évre átszámolva. Ez egy felajánlás, de a másik oldalról is meg lehet közelíteni, a 

testület ezért a területet éves viszonylatban X összegű bérleti díjat kér. A mi oldalunkról egy 

költségvetés, melyben leírjuk, mi mennyibe kerül. Semmiképp nem 2-3 évben gondolkodtam, 

de a testület dönt efölött, az önök kezelésében van a terület. 

 

Balassa Balázs polgármester: Lényeg, ami Kiss Andrástól elhangzott, mi az, amit ő felajánl, 

illetve szeretne egy fával borított imbusz kocsit üzemeltetni. Az önkormányzat idővel a 

területen szeretne egy szolgáltató, vendéglátó egységet kialakítani. Szolgáltatásra szükség 

van, igénylik a kerékpárosok. 

 

Balassa Sándor képviselő: Hogy milyen szolgáltatást vennének igénybe nem tudom, hogy 

pihenőhelynek használják, az biztos. A háromszögnek nemcsak kezelője, tulajdonosa is 

vagyunk, nem véletlenül gondolkodtunk ilyen célú hasznosításában, volt már pályáztatás. 

 

Balassa Balázs polgármester: A csatornahiánya miatt nem tudott megvalósulni az építési 

tevékenység. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mi eleve nem szoktunk 10 éves bérleti jogviszonyt megállapítani, 

próbáltunk a ciklusunkra hagyatkozni, tehát 10 évben biztos, hogy nem fogunk gondolkodni. 

500 e Ft-ot buszmegállóként elfogadom, de volt egy felajánlásod az egyik buszmegállóra. 

Arról beszélgettünk, ha megállóhelyként funkcionál, egy mobil WC-t jó lenne elhelyezni. 

 

Kiss András: Igen, én szeretném úgy kialakítani, hogy oda szeressenek az emberek jönni, 

megállni, de, ha valamit csinálunk, annak meglegyen a visszatérülése is. Azt szeretném, hogy 

egy kulturált, ízléses dolog legyen. Egyetértek a mobil WC elhelyezésével, oly módon, hogy 

legalább költségfedő legyen. Én nem láttam az önkormányzati terveket, de esetleg a 

későbbiek folyamán azt is meg lehetne csinálni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzatnak elképzelése van. A partoldalba egy 

szolgáltató épület alakítható ki, a teteje nem látszana, csak a bejárati ajtók. Az elképzelés egy 

vendéglátóegység illemhellyel, illetve egy kerékpárkölcsönző, javító egység. Mi azért 

szeretnénk egy olyan időszakot meghatározni, ami nekünk nem szab gátat. Egy ilyen jellegű 

fejlesztés tekintetében. 5 év bérleti jogviszonynál többet én nem tudnék elképzelni. Előbb-

utóbb a csatornát ki kell építenünk, hosszútávon a csatorna kiépítésében kell gondolkodnunk, 

és ez másoknak is az érdeke. Hangsúlyozom, én 5 éves bérleti időszakban tudok gondolkodni, 

az a kérésem, hogy az elképzeléseidre vonatkozóan a költségvonzatát készítsd el és juttasd el 



a képviselő-testülethez. Ez alapján a képviselő-testület meg fogja határozni az éves bérleti 

díjat. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az elképzelésednek elvi akadálya nincs, azt támogatjuk, 

szükségét látjuk. Az 5 éves időszak fényében el tudod készíteni az ajánlatodat. 

 

Kiss András: Összeállítom én mit szeretnék, mit szeretnék érte adni, szerintem mennyibe 

kerül, mert az 5 év már elfogadható. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az egész településen vannak bérleményeink, van egy 

normális, elfogadható bérleti díjszabásunk, ez alapján meg tudjuk állapítani, mennyiért 

szeretnénk ezt a területet bérbe adni. Azt el kell még mondanom, hogy a bérleti szerződésben 

le fogjuk fektetni, hogy amennyiben a fizikai feltételek megteremtődnek az elképzelt 

szolgáltató egység kialakítására, a bérleti jogviszonyt az önkormányzat meg fogja szűntetni. 

Természetesen, ha olyan szolgáltatást veszünk igénybe, amit a bérleti jogviszony kapcsán 

még nem ellentételeztünk, akkor a költségeidet meg fogjuk téríteni.  

A képviselő-testület az elképzelésedet támogatja, a következő testületi ülésen a költségek 

ismeretében dönteni fog. A költségeket 1 db buszmegálló kivitelezésére, 3-4 garnitúra pad és 

asztal kihelyezésére illetve a terület tisztántartására készítsd el. 

 

 

Köszönöm a részvételt, több tárgy nem lévén az ülést 19.30 órakor bezárom. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester          körjegyző 

 

 


