
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. november 30-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

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: 80 fő 

 

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

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről 

 

2./ 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

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

     előirányzat módosítása 

 

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

     helyzetéről beszámoló 

 

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési  

      koncepció megtárgyalása 

 

6./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározása 

 

7./ Iskolák felvételi körzetének véleményezése 

 

8./ Vegyes ügyek 

 

9./ Közmeghallgatás 

 

 

1./ Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedéves helyzetéről 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2012. 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 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-

testület fogadja el.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

121/2012.(XI. 30.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 

költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadta. 
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2./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2013. évi költségvetési koncepciót a testület tagjai 

megkapták. A jövő évi finanszírozás nem ismert viszont törvényi előírás a koncepció 

elkészítése. A főbb célokat próbáltuk megfogalmazni, melyet a koncepció tartalmaz. A vár 

fejlesztésére pályázatot nyújtottunk be, sikeres pályázat esetén komoly beruházások fognak 

elindulni. Beruházásként buszvárók építése is szerepel a koncepcióban, de itt változott a 

jogszabály a vegyes ügyek keretében erre ki fogok térni. Az iskola működtetésével 

kapcsolatban ma volt egy megbeszélés. Pozitívum, hogy a decemberi pedagógus béreket, az 

iskolatitkár bérét az állam fizeti, a működtetés, a karbantartás terheli az önkormányzatot. Azt 

tudni kell, hogy jogszabályváltozás miatt a működtetés a választás időpontjáig tart. 

Fejlesztésre nem kötelezhetnek bennünket, pályázati támogatással épület felújításra, 

nyílászáró cserére, hőszigetelésre nyújthatunk be pályázatot, amennyiben kiírásra kerül. Az 

előzetes információk szerint 6-10 %-os önrész vállalással lesz pályázat. 

 

Amennyiben nincs észrevétel, javasolom, hogy a 2013. évi költségvetési koncepciót az 

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

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

122/2012.(XI. 30.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2013. évi költségvetés 

összeállításához a következő irányelveket határozza meg: 

 

- Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 

fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény 

rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.  

 

- Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 

meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá 

a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

 

- A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, 

felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú 

kiadásokra fordítható, amelyek a község tervszerű 

fejlesztését szolgálják.  

 

 

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

előirányzat módosítása 

 

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

2012. évi költségvetés előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő-társaim 

előzetesen írásban kézhez kapták. Kérem, hogy amennyiben kérdés észre vétel van, tegyétek 

meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és 
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Gyermekjóléti szolgálat 2012. évi költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó 

határozati javaslatot a testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

123/2012.(XI.30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2012. évi 

költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét  

54.198 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

 

Bevételek     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

előir. 

mód.ei 

Int. Finansz. Működési  27.598 36878 

Normatív támogatás kistérség  6.803 0 

Intézményi saját bevétel 15.864 15864 

Hadigondozotti támogatás  224 

Munkaügyi támogatás  644 

2011. évi pénzmaradvány igénybevétel  588 

Összesen 50.265 54.198 

 

Kiadások     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

ei. 

mód.ei 

Felhalmozási kiadás 0 0 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

17.129 18272 

Állományba nem tartozók juttatásai   

Munkaadókat terelő járulékok  4.514 4798 

Készletbeszerzések 800 847 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 

karbantartás üzemeltetési kiadások) 

20.491 20698 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 

kiküldetés, reprezentáció) 

6.383 6413 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386 386 

Átadott pénzeszk.  250 1944 

Költségvetési tartalék 312 840 

Kiadások összesen: 50.265 54.198 

 

 

   Létszám: eredeti előirányzat: 13 fő 

        módosított előirányzat: 13 fő 

 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: polgármester 
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  körjegyző 

 

 

 

 

4./ „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. Az 

előterjesztésből kitűnik, hogy a módosított előirányzat időarányosan jól teljesült. Kérem, hogy 

amennyiben kérdés észre vétel van, tegyétek meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolom, 

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 

 

124/2012.(XI.30.) 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 2012. évi 

költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 201. 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: 2012. december 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési 

koncepció megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Az előterjesztésben látható, hogy a jövő évi finanszírozás miatt a szolgálatnál 

hiány keletkezik a tervezés szintjén. Ez a hiány növekedhet, de önkormányzati vállalás mellett 

akár csökkenthet is. Kérdés a szolgálat részére kívánjuk-e azt a gépkocsit megvásárolni a 

Kistérségtől, melyet most is használnak. Ezzel a gépkocsival szállítják a vért, illetve 

Lesencetomajon és Balatonedericsen az ebéd kiszállítását ezzel az autóval végzik. Azt is tudni 

kell, hogy ezt a szolgáltatást a települések kifizetik. A közétkeztetésnél jelentkezik egy 

adminisztrációs költség, ami eddig nem lett áthárítva a lakosságra. Ez lehetőségkén felmerült 

a koncepcióban, adagonként 50 Ft-ot jelentene. A másik, ami lehetőségként felmerült, az 

ellátottak alkalmanként fizessenek egy összeget a házi gondozásért. Végig kellene gondolni, 
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mennyit veszítünk azzal, ha pénzt kérünk érte és az ellátottak száma csökken, ezért az állami 

finanszírozás kevesebb lesz, mert, amíg ingyenes kell mindenkinek, ha ezért fizetni kell, az 

már gondot jelent. Megállapítottunk egy összeget, ami településenként változhat, attól 

függően mennyit vállal át a képviselő-testület. 150 Ft-ot állapítottunk meg alkalmanként, de 

bevezetésre minden polgármester társa azt mondta, hogy 100 Ft-ot elengednek, így 50 Ft-ot 

szednének az ellátottaktól alkalmanként. 

 

Káli Magdolna képviselő: Véleményem szerint 50 Ft vállalható. Látom, hogy szükség van 

erre a szolgáltatásra. Lehet, hogy a 150 Ft/alkalom is bevállalható lenne, de, akinek 28 e Ft 

körüli a nyugdíja, ott már megterhelő lenne. Esetleg a jövedelmi viszonyokhoz lehetne 

igazítani, de szerintem az 50 Ft bevállalható. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy-egy gondozónőnél 9 ellátott van, a társulásnál ez 700 e Ft 

bevételt jelent az 54 milliós költségvetésben. 

 

Káli Magdolna képviselő: 50 Ft-ot a buszra is ki kellene fizetni, ha bejönnek az ebédért, 

vagy a gyógyszerekért. Véleményem szerint az 50 Ft bevállalható. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a költségvetési javaslatba az étkezési térítési 

díjhoz 50 Ft/adag, a házi gondozáshoz 50 Ft/alkalom díjat tervezzünk.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

125/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a 2013. évi 

költségvetési terv készítése során az étkezési térítési díjhoz 50 Ft/adag, 

a házi gondozáshoz 50 Ft/alkalom díjbevételt irányozzon elő. 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelőn az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési koncepcióját a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

126/2012.(XI. 30.) 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 2013. évi költségvetési 

koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50,987,- ezer Ft-ban állapítja 

meg az alábbiak szerint: 
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Bevételek       ezer 

f

o

r

i

n

t

b

a

n 

 

K

iadások       ezer 

forintban 

A) 

Sorszám 

B) 

Megnevezés 

C) 

eredeti 

előirányzat 

1.  Felhalmozási kiadás  

2.  Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

17.633 

3.    

4.  Munkaadókat terelő járulékok  4.612 

5.  Készletbeszerzések 990 

6.  Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 

karbantartás üzemeltetési kiadások) 

20.123 

7.  Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 

kiküldetés, reprezentáció) 

6.330 

8.  Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 313 

9.  Átadott pénzeszköz támogatás Lesencefalu 204 

10.  Költségvetési tartalék 782 

11.  Összesen 50,987 

 

Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. 

Teljes munkaidős létszám   10 fő  

Részidős létszám      4 fő 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a gesztor önkormányzat polgármesterét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

6./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: Munkaterv meghatározására vonatkozó előterjesztést 

képviselő társaim kézhez kapták. A munkaterv a törvényi előírásoknak megfelelően 

kötelezően és a hagyományosan megtárgyalandó napirendi pontokat tartalmazza, mely 

kiegészíthető. 

A) 

Sorszá

m 

B) 

Megnevezés 

C) 

eredeti 

előirányzat 

1.  Intézményfinanszírozás működési (állami 

normatíva Li.-önk.) 

32.041 

2.  Átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól  

3.  Intézményi saját bevétel 18,861 

4.  Támogatás értékű műk.bevétel Munkaügyi 

tám. 

85 

5.  Összesen 50,987 
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Káli Magdolna képviselő: A 2013. évi kulturális programok előkészítése nagymértékben 

elkészült, polgármester úr a vár programjait már összeállította. A Szigligeti Nyári napok 

programjai jönnek hozzá? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az egész évi programokat tartalmazná. Az előterjesztést 

készítője egészüljön ki a polgármesterrel is, hárman összeállítjuk a programokat. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

127/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 2013. évi munkaterv tervezetét az alábbi 

módosítással elfogadta. 

Január hónapban tervezett „2013. évi kulturális programok 

előkészítése” napirend kiegészül, az előterjesztést készíti 

Balassa Balázs polgármester. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a munkatervben a módosítást 

végezze el. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

7./ Iskolák felvételi körzetének véleményezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Az általános iskolák kötelező felvételi körzetének 

kialakításáról szóló előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. A tervezet szerint Szigliget 

községben lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező általános iskoláskorú gyermek 

részére kötelező felvételt biztosító iskola Szigliget és Hegymagas községek által fenntartott 

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola. A napirendi ponton kívül egy másik fontos 

kérdésben is döntenie kell a testületnek. Az iskola fenntartásába, működtetésébe szeretnénk-e 

Hegymagast megkeresni, hogy a költségekbe beszálljanak?  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hány gyerek jár Hegymagasról? 

 

Lutár Mária körjegyző: 10 – 12 fő. 

 

Káli Magdolna képviselő: Attól tartok, ha azt a 12 gyereket is elviszik .. 

 

Balassa Sándor képviselő: 70 gyerek van, 50 %-a vidéki. Meddig tudjuk ezt tartani? 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt is tudni kell, hogy az iskola fenntartására vonatkozó 

döntést egyedül hoztuk meg, Hegymagast ez ügyben nem kerestük meg, közös fenntartásban 

vagyunk, hogy látjátok. Mi meghoztunk egy döntést, úgy gondolom, inkorrekt lenne most, azt 

mondani, mivel az ő megkérdezésük nélkül döntöttünk, hogy most viszont szálljanak be a 

költségekbe. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Van ebben buktató is, ha Hegymagas vezetése úgy érzi, hogy 

nem közös fenntartású, akkor nem is célja győzködni az embereket, hogy ide jöjjenek a 

gyerekek iskolába. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

128/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

melléklete szerinti tartalommal javasolja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalnak a Szigligeti Közös Fenntartású Általános 

Iskola 8264 Szigliget, Kossuth u. 53. felvételi körzetének 

kialakítását. 

Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzősége 

körjegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban: 

Szigliget községben halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskoláskorú gyermek nincs. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát a 

határozat kivonat megküldésével tájékoztassa. 

Határidő: 2012. december 05. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: A tárgyalásokon jelezzük, a szigligeti képviselő-testület azt a 

gesztust teszi Hegymagas önkormányzata felé, hogy a közös fenntartású általános iskola 

fenntartási költségeihez nem kell hozzájárulni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

129/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Képviselő-testülete vállalja a településen 

alapfokú oktatási feladatokat ellátó általános iskola 

működtetését, ezen belül a köznevelési feladatellátáshoz 

kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetését. A képviselő-

testület az oktatási feladatok ellátásához szükséges ingó és 

ingatlan vagyont az állami intézményfenntartó központ ingyenes 

használatába adja. A törvényi előírásoknak megfelelően az 

iskola társulásban történő működtetését megszünteti, a társulási 

megállapodás 7.4 pontjában foglaltaknak megfelelően az ingó és 

ingatlan vagyon Szigliget Község Önkormányzatának tulajdona 

marad. 
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A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a saját 

tulajdonának fenntartása, működtetése során felmerülő 

költségeket saját költségvetésében biztosítja, ahhoz Hegymagas 

község Önkormányzatától támogatást nem kér. 

 

Vegyes ügyek 

 

Horgászegyesület nyilatkozat kérése 

 

Balassa Balázs polgármester: Horgászegyesületnek problémát jelent a létesítendő 

csónakkikötő építésekor keletkező föld elhelyezése. Megkeresték az önkormányzatot, hogy az 

Ederci árok melletti területre adjunk be egy elvi építési engedélykérelmet, mert a rendezési 

terv ott lehetőséget biztosít parkoló bővítésére. A szakhatóságtól kaptunk egy levelet, hogy az 

elvi engedélyeztetési eljárásnak 60 e Ft az eljárási díja, melyet be kellene fizetni. Úgy 

gondolom, ha meg akarjuk terveztetni a parkolót, akkor ne elvi engedélyre fizessünk ki 60 e 

Ft-ot. Nekem az a javaslatom, hogy ezt a 60 e Ft-ot mi ne fizessük ki. Ebből az eljárásból az 

kiderült, ha ezen a parkolón akarunk elhelyezni földet az nem ellentétes a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség által előírtaknak. A levélben viszont azt is leírták, hogy 

földről beszélünk és nem iszapról, az iszap elhelyezésének más feltételei vannak. Azt kérik, 

járuljunk hozzá, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel, a természetvédelmi hivatal 

által is engedélyezett földet elhelyezhessék a parkoló területen. Viszont iszap és veszélyes 

anyag elhelyezéséhez nem járulunk hozzá. Ha egy ilyen nyilatkozatot kiadunk, akkor már 

előrébb vannak. A parkoló melletti terület most nádas, én csodálkoznék, ha onnét föld jönne 

ki és nem iszap. Azt egyértelműen leírta a szakhatóság, ha iszap, annak az elhelyezéséről, 

ártalmatlanításáról gondoskodni kell. Ezt az önkormányzat semmiképp nem vállalja. 

A rendezési terv módosítása folyamatban van, melyben szerepel, hogy a Horgászegyesület 

WC-t, kézmosási lehetőséget tudjon biztosítani. Kérésük, hogy amíg a rendezési terv ezt nem 

tartalmazza, nem tudják kialakítani, nyilatkozzunk, hogy a strandi WC-t használhassák. 

Jelzem, hogy ez a közmeghallgatáson is téma lesz. 

 

Balassa Sándor képviselő: El fog az is hangzani, hogy mi gesztusokat gyakoroltunk, viszont 

gesztust nem kaptunk. A feltöltés szerintem csak ártani fog, mert a meglévő torzsás területre 

fognak rápakolni, amiből nekünk parkoló alapunk sosem lesz. 

 

Balassa Balázs polgármester: A nyilatkozatba lefektethetjük, hogy tervek alapján 

szabályozott tükörre rakhatják rá. 

 

Balassa Sándor képviselő. Hogy áll az engedélyük, vagy ezek az engedélyeztetési eljáráshoz 

kellenek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Elvi engedélyük van. Javasolom, a képviselő-testület 

nyilatkozzon, hogy a Horgászegyesület a horgász kikötő építése során kitermelt földet az 

önkormányzat tulajdonában lévő 0157/16 hrsz-u, parkoló építésére kijelölt területen helyezze 

el. A területen iszap, veszélyes anyag elhelyezéséhez nem járul hozzá. A horgászkikötő 

területén tervezett WC és mosdó megépítéséig a képviselő-testület hozzájárul, hogy az 

egyesület tagjai a strandi WC-t használják. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

130/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 
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H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Horgászegyesület a 

horgász kikötő építése során kitermelt földet az önkormányzat 

tulajdonában lévő 0157/16 hrsz-u, parkoló építésére kijelölt 

területen helyezze el. A területen iszap, veszélyes anyag 

elhelyezéséhez nem járul hozzá.  

A horgászkikötő területén tervezett WC-k és mosdó 

megépítéséig a képviselő-testület hozzájárul, hogy az egyesület 

tagjai a strandi vizesblokkokat használják.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Horgászegyesület vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Autóbuszvárók engedélyeztetése, építése 

 

Balassa Balázs polgármester: Említettem, jogszabályváltozás miatt az autóbuszvárók 

felújítása is építési engedélyeztetési eljárás alá került. Át kellene gondolni azt is, hogy az 

Aranypatkó vendéglő alatti területre nem kellene-e egy buszvárót elhelyezni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Erről már beszéltünk korábban. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy tárgyalnánk a vállalkozóval, amennyiben ezt a két 

buszvárót megépítené, akkor vállalja be a tervdokumentáció készítését és az engedélyeztetési 

eljárást is bonyolítsa le. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

131/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Csonka-torony melletti területen és a 

Főtéren (Aranypatkó vendéglő alatti területen) buszváró 

építésével a Sáfár-Bau Kft (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 

15.) bízza meg a Képviselő-testület 108/2012. (XI. 15.) Kt. 

számú határozatában foglaltaknak megfelelően buszvárónként 

1.185.600 Ft + Áfa összegben. A vállalkozói díj a 

tervdokumentáció költségeit is tartalmazza. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Község díszkivilágítása 
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Balassa Balázs polgármester: A község karácsonyi díszkivilágításával kapcsolatban 

kérdezem a testületet mi a véleménye, elegendő-e a főtér kivilágítása, vagy az oszlopokra is 

elhelyezésre kerüljenek a díszek. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kell oszlophasználati díjat fizetni, vagy nem kell? 

 

Balassa Balázs polgármester: Oszloponként kell fizetni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tavalyi évben is azért nem volt, mert nem kívántunk 

oszlophasználati díjat fizetni. A tavalyi évhez hasonlóan kell a díszkivilágítást megoldani. 

 

 

„Veszprém Megyei Várak” támogatása 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselők között ismert a település benn van a Veszprém 

Megyei Várak Kapitányság szervezetben. Év közben több közös rendezvényünk volt, illetve 

kiadványunk, melyekkel kiállításokon vettünk részt. A vár idei költségvetésében ezekre a 

feladatokra elkülönítettünk 500 e Ft-ot. Az egész éves költségekhez, kiadványokhoz a 

szervezetben benn lévő településeknek le szeretnének számlázni egy összeget. Ez Szigliget 

esetében 400 e Ft.  

 

Balassa Sándor képviselő: Amíg van egy ilyen működő szervezet, abból nem maradhatunk 

ki, legalábbis amíg annak káros hatását nem látjuk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Jelenleg 7 vár van a szervezetben. A közeljövőben lesz egy 

ülés, ahol javasolni fogom, hogy egészítsük ki a Veszprém megyében található összes várral. 

Javasolom, hogy a Veszprém Megyei Várak Kapitánysága szervezet részére 400 e Ft 

támogatást biztosítsunk a vár költségvetésében biztosított összeg terhére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

132/2012.(XI. 30.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület „Veszprém Megyei Várak Kapitánysága” 

szervezet részére 400 e Ft támogatást biztosít a Történelmi hely, 

építmény, egyéb látványosság szakfeladaton biztosított 

előirányzat terhére. 

 Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Iskolakezdési támogatás megállapítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előző évben a képviselő-testület 7 e Ft iskolakezdési 

támogatást állapított meg a közép- és felsőfokú intézményekben tanulók részére. Az általános 

iskolások ingyenes tankönyv és füzetcsomagot kaptak. Az óvodások részére, pedig 3 e Ft 

támogatást nyújtottak. Költségvetésünkben ez a támogatás 2012 évre is tervezésre került. 
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Javaslom, hogy a közép- és felsőfokú intézményekben tanulók részére 7 e Ft iskolakezdési 

támogatást, az óvodások részére 3 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

133/2012.(XI. 30.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szigligeti az óvodások részére 3000 Ft, a 

középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytatók 

részére 7.000 Ft iskolakezdési támogatást állapít meg. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

9./ Közmeghallgatás 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent lakosokat. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. A folyamatos jogszabályváltozások miatt most kevés 

ember van az országban, aki tudja, hogy 2013-ban mi vár ránk, milyen jogszabályok 

vonatkoznak az önkormányzatokra illetve, hogy fognak működni. Nagyon nehéz időszak után 

és előtt vagyunk, az elmúlt 10 évben nem volt ennyire bizonytalan a helyzetünk, mint most. 

 

Először a település környezetvédelméről tájékoztatom a megjelenteket. Az idei évben 

elfogadásra került a település Környezetvédelmi Programja, mely tartalmazza a településen 

ellátandó feladatokat. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése megoldódott, a hasznosítása is 

úgy történik, ahogy kell. Nagy probléma a zöldhulladék kezelése, melyre remélhetőleg 

megtaláltuk a megoldást. Itt nem a fűnyesedékre gondolok, hanem a metszés során keletkezett 

ágakra. Remélem, hogy a lakosságtól is át tudjuk venni az ilyen jellegű nyesedéket, ágakat, 

szőlővenyigét is. Erre vonatkozóan benyújtottunk egy pályázatot, a közeljövőben várható az 

elbírálása. A csatornázottság kapcsán, illetve sajnos a kevesebb szőlőültetvény miatt kevesebb 

szennyező hatás éri a Balatont, illetve környezetünket. Szigliget nagyon szép helyen fekszik, 

jó adottságokkal és a szakhatóságoknak köszönhetően sikerült értékeinket megőrizni, illetve 

tovább fejleszteni.  

Tájékoztatom a lakosságot a 2012. év történéseiről. A település költségvetése 335 millió 

forint volt, az idei évben, 29 millió forint tartalékkal kezdtünk és 40 millió Ft értékű 

BAHART részvénye van a településnek. Amikor ezekről a számokról beszélek, hiányzik egy 

olyan sor, hogy adósság. Ez most nem feltétlenül pozitívum, mert elgondolkodhatunk azon, 

hogy érdemes-e jól gazdálkodni, amikor azoknak az önkormányzatoknak, akik felhalmoztak 

jelentős adósságot, az állam átvállalja, kifizeti helyettük. Ahol lehet elmondom, hogy én nem 

feltétlenül értek egyet ezzel az eljárással, mert sok önkormányzat van, akinek nem azért van 

adósságállománya mert a működéshez kellett, hanem felelőtlenül vettek fel hitelt. 

Az idei évben a strand és várbevétel meghaladta a 2011. évit, turisztikai bevételeink nőttek, de 

az idegenforgalmi adóbevételünk sajnos ezzel nem emelkedett párhuzamosan.  
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2012-ben sem emeltünk adót, 6 éve nem volt adóemelés a településen. A szemétszállítás díj 

egy részét átvállaltuk a lakosságtól és még így is intézményeinket zavartalanul tudtuk 

működtetni. Szociális hálónk úgy gondolom stabil, az általános iskolások ingyenes 

tankönyvet, a közép- és felsőoktatási intézményben tanulók iskolakezdési támogatást kaptak, 

illetve Bursa pályázaton támogatásban részesülhetnek. Akik a gazdasági helyzet miatt nehéz 

helyzetbe kerültek, krízistámogatásban részesültek. A rászoruló gyermekeknek ingyenes, 

illetve kedvezményes étkezést biztosítottunk, az idősebbek részére igény szerint gondozónő 

nyújtott segítséget. Ez átlagban 9 személyt jelent a településen. 

Nehéz lenne utólag eldönteni, de 10 éve a településen a páros évek mindig az előkészítések 

éve volt, tervezések, pályázatok benyújtása és a következő évben, pedig a fejlesztések 

megvalósítását végeztük. Reméljük ez most is így lesz és 2013-ban több beruházás valósulhat 

meg. Kisebb beruházások idei évben is történtek, Kisfaludy utca aszfaltozása, Réhelyi úton 

útjavítások, kikötőnél buszmegálló sziget, temetői út aszfaltozása, a várban pénztárépület 

készült, kapu felújítás, színpadfedés, új ágyú elhelyezése. A Ciframajornál 

közlekedésbiztonsági eszközök elhelyezése történt meg. Míg a korábbi években 3-4 baleset 

volt évente, az idei évben egy baleset sem volt. Úgy gondolom ez a közlekedésbiztonsági 

eszközöknek köszönhető. Itt a közösségi háznál parkoló építése történt meg. Többen látták, és 

kérdezték, elkészült, felszedtük és újra leraktuk, ez, miért történt? Ennek egy oka volt. A 

zöldhatóság hiányolta, hogy nem került alá fólia, az autókból kifolyó olaj a Balatonnál 

ökológiai katasztrófát fog okozni. Felszedették, leraktuk a fóliát és irányítottan belevezetjük, 

ha jelentkezik olaj a patakba. 

A fontosabb karbantartási munkák nagymértékben az önkormányzati dolgozók munkakörét 

kitölti. A várban, a strandnál a karbantartási munkák elkészültek. Az idei évben nagy gondot 

okozott a Balaton vízszintje e miatt algásodott. Ezt úgy tudtuk kiküszöbölni, hogy 

folyamatosan töltöttük fel homokkal. 

Az idei évben két pályázatot nyújtottunk be. Pozitív elbírálás esetén 2013-ban komoly 

fejlesztések lesznek. Várfejlesztésre 301 milliós pályázatot adtunk be, melyhez kapcsolódik a 

várhoz felvezető út, a galéria épületének felújítását. Ez egy 100 %-os támogatottságú pályázat 

és a legfontosabb, 8 új munkahelyet teremt a településen. 

Előzőekben beszéltem a zöldhulladék, nyesedék problémáról. Szeretnénk ezt hasznosítani, 

pályázatot nyújtottunk be 2 db bio-kazánra, amit a hivatalban és az orvosi rendelőben 

szeretnénk elhelyezni. Ez közel 19 milliós pályázat, ami szintén 100 %-os támogatottságú és 

éves viszonylatban 2 munkahelyet teremt. A 2 főnek a feladata a tavaszi, nyári időszakban a 

nyesedék összegyűjtése és aprítása, téli időszakban a két épület fűtése. Ha ez jól működik, 

szeretnénk az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is ellátni ilyen bio-kazánnal.  

2013-ban is szeretnénk pályázatokat benyújtani. Az idei évben nagyon bíztunk a Réhelyi úti 

kerékpárút pályázatban, amit megterveztettünk. A Balatoni Integrációs Kht-hez benyújtottuk a 

terveket, mivel ők azt jelezték, hogy az É-i parton a problémákat kezelni tudják, megvan a 

pénz, a minisztérium erre elkülönített egy bizonyos összeget. Ehhez képest áll a dolog, nincs 

rá forrás. 

 

Információim szerint van egy épületenergetikai fejlesztés pályázat, ami januárban fog 

megjelenni. Itt szeretnénk az iskola, óvoda, hivatal épületeinek a külsőszigetelését, nyílászáró 

cseréket megvalósítani, illetve energiatakarékos üzemmódú fűtést kialakítani. 

Tervezünk fejlesztéseket, 4 db buszváró építését tervezzük 2013-ban. 2 a Ciframajorba, 1 a 

Csonka-toronyhoz és 1 a Főtérre, az Aranypatkó vendéglő alatti területre. Eddig egy buszváró 

átalakításához nem kellett építéshatósági eljárás, most kell. 

Foglalkozunk a strandbővítéssel. A rendezési terv tartalmazza, hogy a kikötő felé 

szárazterületet tudunk bővíteni, sajnos vízterület bővítésre nincs lehetőség, a Balaton törvény 

nem engedi. Szeretnénk a strandot egységes kerítéssel ellátni, illetve a lépcsőket lecserélni. 
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Intézményeinkkel kapcsolatban az óvoda marad, az iskolát átveszi az állam. A képviselő-

testület vállalta az iskola működtetését, a dologi kiadások finanszírozását. A pedagógus 

béreket az állam fizeti, az igazgató kinevezése az állam feladata. A képviselő-testület azért 

döntött így, mert úgy gondolja, ez az érték itt marad, a miénk. Attól tartott, ha átadjuk állami 

üzemeltetésbe, akkor az lehet az eredménye, hogy elmaradnak a karbantartások és évek múlva 

egy lelakott, tönkrement épületet kapunk vissza, ha visszakapjuk egyáltalán. Ezért döntött így 

a testület, illetve szeretnénk az iskolánkat megtartani. Szeretném tájékoztatni a lakosságot, 

hogy nem mindenki érzi át annak a súlyát, hogy a településen van iskola. Sajnos az a 

szomorú, hogy azok nem érzik át a súlyát, akikért van az iskola. Felolvasok egy levelet, 

amiről jó, ha a lakosság is tud, a testületnek mivel kell megküzdeni, illetve nem érzik 

bizonyos szülők, hogy mit kapnak azáltal, hogy itt működtetünk egy iskolát. 

A levelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Főfelügyelőségének írták, és az aláírás 

szigligeti és hegymagasi szülők. Hangsúlyozom Szigliget képviselő-testülete nagyon sokat 

tesz az iskoláért, mert hisszük, hogy a jövőnk van benne. A kosárlabda pályáról van szó. A 

pálya miatt bírósági per folyik, a szomszéd beperelte az önkormányzatot, hogy 

értékcsökkenés történt az ingatlanán, mert a sportpályán a gyerekek pattogtatják a labdát, 

kosárlabda palánknak neki dobják a labdát. Azt tudni kell, hogy ehhez az építési 

tevékenységhez a jogszabályok nem írták elő, hogy építési engedély kell. Ezt nem vitatta 

senki, hogy az önkormányzat jogszerűen építette. Az első bírósági eljárás során az 

önkormányzatnak adott igazat a bíróság, a második eljáráson a szomszédnak. A bíróság 

megállapított egy kártérítési összeget, illetve kötelezte az önkormányzatot, hogy kerítse be és 

szabályozza a pálya használatát. (Felolvasom a levelet.) Hangsúlyozom, fel van sorolva olyan 

nem valós vélemény, amit elküldtek a fogyasztóvédelemhez az önkormányzattal, az iskolával 

szemben és ilyenkor tárgyalta a képviselő-testület, hogyan működjön tovább az iskola, 

átvállal bizonyos költségeket, hisz ennek a közösségnek szüksége van az iskolára. Ilyenkor 

elgondolkozom és gondolkodjon el mindenki, aki megfogalmaz ilyen levelet, hogy szabad-e 

egy közösség ellen fordulni, hazugságokkal és rágalmazásokkal. Ez most nagy divat, név 

nélkül rágalmazni, bizonyos Internetes oldalon eléggé gusztustalan módon támadnak engem 

is. Remélem, hogy itt van az a személy, aki jelezte, hogy a falugyűlésre eljön és nyilvánosan 

is felteszi a kérdéseket. Azért említem, lássa a lakosság, elég sok gondunk van és ez mellett 

még ilyennel is meg kell küzdenem. 

 

Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban folynak a tárgyalások. Ez nagyon 

fontos kérdés, bár vannak a faluban, akik azt mondják, kit érdekel, majd megyünk Tapolcára, 

Badacsonytomajra vagy bárhova ügyeket intézni és nem okoz nekik problémát. Én úgy 

gondolom, ha Szigligeten nem lenne ügyintézés, sok embernek problémát okozna. Január 1-

jével lép hatályba a törvény, mi három községben gondolkozunk Badacsonytördemic, 

Hegymagas és Szigliget. Badacsonytördemic és Szigliget megtalálta a közös hangot egyelőre 

Hegymagasnak nem egyértelmű a véleménye. (Tájékoztatja a lakosságot az eddig létrejött 

önkormányzati társulásokról.) Bízom benne, hogy Hegymagas is partner lesz ebben a 

társulásban és létrejön a közös hivatal. Akkor Szigligeten megmarad a hivatal, lehet ügyet 

intézni. Úgy tervezzük Badacsonytördemicen is maradjon hivatal, ott is legyen ügyintézés. 

Azt tudni kell, hogy a három településen több mint 3000 lakott ingatlanról beszélünk, ez nyári 

időszakban 20 – 30 e embert jelent. A Belügyminisztériumban volt egy megbeszélés, 

felháborítónak tartottam, ahogy a nyaralótulajdonosokat figyelembe veszik. Amikor a hivatal 

támogatását kiszámolják, nem veszik figyelembe az ellátandó ügyek számát. A szigligeti 

képviselő-testület természetesen nem így gondolja, de ki kellene küldenünk az összes 

nyaralótulajdonosnak egy levelet, amelyben jelezzük, hogy sajnos az államtól nem kapunk 
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támogatást az ő ügyeik az intézésére, ezért bajos ügyeikkel ne Szigligetre, hanem Tapolcára 

menjenek. Ezt ironikusan mondtam, de ez most így működik a támogatási rendszerben. 

 

A tegnapi megemlékezésről mutatok be fotókat, valamint egy korábbi ünnepségéről. A 

település nagy része örömmel fogadta, hogy az idei évtől ismét van „Szigliget” nevű hajó a 

Balatonon, illetve új nevet kapott a kikötő, amit id. Szívós Istvánról neveztünk el. 

 

Kábeltelevízió szolgáltató kérést tolmácsolom, van egy új csatorna RTL 2, felolvasom az 

információt, hol található meg. 

 

Sajnos napi problémaként jelentkezik a településen is a vadkár, szinte nincs olyan 

ingatlantulajdonos, akinél ne keletkezett volna kár. Az önkormányzat annyit tud tenni, hogy 

jelezzük a nemzeti park igazgatósága felé. Ahol lehet vadászni, kilövik 105 vaddisznót lőttek 

ki és 40 körüli állatot fogtak be. A Kossuth utcában is ez nagy problémát jelent, a nemzeti 

park szerint a megoldást a korábban is javasolt villanypásztor oldaná meg. Ez már két éve is 

felvetődött, akkor a lakosság véleménye azt volt, ne kockáztassunk, gyerekek járnak ott. 

Sajnos a vadkár folyamatosan nő, úgy érzem a villanypásztorra nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni, lehet, hogy meg kellene próbálni, a patakparthoz ki kellene helyezni. 

 

Kérem, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, véleményüket tegyék meg. 

 

Demeter Éva: Magyar Nemzetben megjelent októberben egy cikk, hogy Révfülöpön és 

Zánkán megoldották a vaddisznó mentesítést. Érdemes lenne a polgármesterektől 

megkérdezni, ez hogyan valósult meg? 

 

Balassa Balázs polgármester: Hallottam róla, sehogy nem oldották meg, az ottani 

polgármester úr csodálkozott a cikken. 

 

Demeter Éva: Elhangzott, hogy a támogatásoknál nem veszik figyelembe, hogy nyári 

időszakban Szigligetnek többszörösére duzzad a lakossága és erre semmilyen támogatást nem 

kap. Nem érzem, hogy ingyenélők lennének az üdülőtulajdonosok, mert adóval mi is 

hozzájárulunk a költségvetéshez. A környezetvédelemmel kapcsolatban lenne észrevételem. 

A régi szennyvíztisztító melletti területre valakik rengeteg sittet raktak le, ahol a 

medvehagymák voltak. Lehet ilyet a nemzeti park területén, tud erről az önkormányzat? 

Többek érdeklődésére számot tartó rendezvény van, például a kikötő avatás. Itt csütörtökön 

lettek kitéve a meghívók, aki nem minden nap van itt, az nem értesül, hogy pénteken ilyen 

szép ünnepélynek lehetne a részese. Azt szeretném kérni, hogy a meghívók, hirdetések 

kihelyezéséről kellő időben gondoskodjanak, hogy minél szélesebb körben tudjunk erről. A 

közmeghallgatás meghívóján is 22-ei dátum van. Azt kérném, ha előbb lehet tudni az 

időpontot, akkor korábban kerüljenek ki a papírok, mert többen tudják úgy tervezni életüket, 

hogy részt tudjanak venni. Az idei évben gond volt a lomtalanítás során, nem mindenki nézte 

meg figyelmesen, hogy elektromos dolgokat nem szabad kidobni, ezért volt olyan, ahol két 

hónap múlva is ott csúfoskodott a kidobott Tv, hűtő stb. Nem lehetne-e visszatérni arra, hogy, 

aki elviszi a hulladékot, vigye el az elektromos dolgokat is, vagy egy külön időpontban 

elszállíttatni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az újságcikkel kapcsolatban úgy vetődött fel, hogy lehet íjjal 

is vadászni vaddisznókra. Ennek csak hírértéke van, de én butaságnak tartom. 

Azt soha senki nem vitatta, hogy minden szigligeti fizet azért, hogy működjön a település ez a 

nyaralótulajdonosok részéről is megtörtént. Azt tudni kell, hogy egy település működtetése 
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összetett feladat. Az összetett feladatba az egész települést érintő feladatokról beszélünk. Én 

nem vitatom, hogy egy-egy nyaralótulajdonosnak biztos nagy terhet jelent azokat az 

összegeket kifizetni, csak arányában a nyaralótulajdonosok hozzájárulása az egész 

költségvetés 10 %-át nem éri el. A nyaralótulajdonok elhelyezkedése a falu 2/3-án van. Mi 

természetesen az egész település működtetésében gondolkodunk, de jó lenne, ha ezt 

figyelembe venné az állam is. A Balatontól a bevételeket el lehet vinni olyan helyekre, ahol 

hátrányos helyzetű emberek élnek, de azt, hogy ide vissza is forgassunk, nem működik. 

Nekem ez a gondom.  

A szennyvíztelepnél az említett probléma volt, kezeltük a helyzetet. Én nagyobb problémának 

érzem, amire 10 éve nem találtunk megoldást, a szennyvíztelep rekultivációja. Nem 

egyértelmű kinek a tulajdona. Amikor arról van szó, fel kellene számolni, akkor 

önkormányzati tulajdon, ha más jellegű kérdések merülnek fel, akkor DRV tulajdon. A 

vasanyag elszállítása nem jelent problémát, az nagyon egyszerűen megoldható még csak 

önkormányzati pénzbe sem fog kerülni. Nagyobb problémát a föld jelenti, ami veszélyes 

anyagnak minősül, az elszállítása horribilis költséget jelent. 

A meghívókkal kapcsolatban. Három módja van a rendezvények, programok propagálásának. 

Egyik a hirdetőtáblák. Biztos vagyok benne, hogy a hajóavató, kikötői ünnepség nem egy 

nappal lett előbb kirakva. Az Interneten, a honlapon rendszeresen minimum egy héttel előbb 

fenn vannak, a közmeghallgatás 22-én került ki. Ha egy hónappal előbb kerül ki, magamból 

indulok ki, elfelejtem, mire időszerű lesz. Az a gyakorlatunk, hogy 1 héttel a rendezvény előtt 

jutassuk el a lakossághoz. Az, hogy időben ment el, az látszik abból, hogy ilyen sokan 

vannak. 

Az elektromos hulladékkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy azaz ingatlantulajdonos, aki 

megtudta, hogy mikor van lomtalanítás, az megkapta azt a levelet is, hogy milyen hulladék 

helyezhető ki. Furcsa módon, ahol ott maradtak ezek a szemetek, senki nem a háza elé rakta 

ki, hanem olyan közterületre, ahol nem lehet leellenőrizni, hogy kinek a szemete. Az 

elektromos hulladék elhelyezése plusz költségbe kerül, a hulladék törvény, illetve a 

szolgáltató erre nem vállal kötelezettséget. Ezeket a hulladékokat azoknak a boltoknak, 

üzemeknek kell visszavenni, ahol eladták, gyártották és nekik kötelességük ingyen 

visszavenni. Az önkormányzatnak nem kötelessége az összes hulladék elszállítása, ez a 

tulajdonosok kötelessége. Azt meg szemtelenségnek tartom, hogy valaki kirakja és arra vár, 

hogy az önkormányzat az adóbefizetésekből fogja finanszírozni az ő szemetének az 

elszállítását. Úgy gondolom, itt beszélni kellene a jogkövető magatartásról is. 

 

Vajai Gyula: Kérdezném a villanypásztor kihelyezéséhez kell engedély? 

 

Balassa Balázs polgármester: Magánterületen elhelyezhető, nem engedélyköteles, de meg 

vannak az előírások, amit be kell tartani. 

 

Páhy László: Örömmel vettem a magam részéről és úgy gondolom a község részéről a 

lakosság is örülhetett annak a kezdeményezésnek, hogy ez a szép hajó viselje Szigliget nevét, 

ezt kezdeményeztétek, hozzájárultatok, hogy ez megvalósuljon. Ugyanúgy, ahogy a kikötőt 

elneveztétek erről a híres emberről, aki nagyon sokat tett Szigligetért. 

Máskor is szóvá tettem, ez a horgászattal kapcsolatos. Az egyesület arra gondolt, hogy egy 

csónakkikötőt hoz létre, mivel a csónakok elhelyezése évek óta problémát jelent. Három éve 

kezdeményezték, hogy hivatalos úton megvalósuló csónakkikötő létrejöhessen Szigligeten, de 

még a mai napig nem történt egy kapavágás sem. Én úgy tudom, részetekről nem volt nagy a 

hozzáállás, nem akadályoztátok, de nem is segítettétek. Közel 200 csónakot kötnek itt ki, 

nagyon sok horgász jön ide. A partról nem horgászhatnak nincs hely, csónak kell, hogy 

horgászni tudjanak. Az idei évben valami már elindult, a hatástanulmány félévig készült, most 
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elakadt. Ha itt megvalósulna ez a kikötő az iszapot veszélyes hulladéknak minősítik, amit el 

kellene szállítani, háromszorosára megnövelné az összeget. Erre nem képesek ezek a 

horgászok. Nem kellene arra várni, hogy ezt az egész összeget nekik kelljen finanszírozni, az 

önkormányzat legalább segítsen annyit, ami az újságcikkben is megjelent, hogy a parton 

kikötött csónaktulajdonosokat lefényképezik és 30 ezertől 500 e Ft-ig ne büntessék meg.  

Nem tudom, ki és hogy találta ki azt, hogy veszélyes hulladék az iszap. Több ezren fürdenek 

itt is a Balatonba, senki nem halt meg, azért, mert az iszap veszélyes. Jó lenne, ha az 

önkormányzat segítene abban, hogy a fényképezés által ne legyenek megbüntetve a 

horgászok, mert csónakkikötőre nincs lehetőség egy ideig vagy segítse az önkormányzat, 

hogy a pályázatot nyerhesse meg az egyesület. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönjük a hajóval, kikötővel kapcsolatos gondolataidat. A 

csónakkikötőről az előző évi közmeghallgatáson is beszéltünk, valamint a közmeghallgatás 

előtti testületi ülésen is szó volt róla. Egyértelmű legyen, mi lehetőségeinkhez képest és ez 

elsősorban baráti ismertségeimen alapul, mindent megteszünk, hogy ne történjenek meg az 

illegális csónakkikötők felszámolása, de nem mi alkotjuk a jogszabályokat és nem mi hajtjuk 

végre. A pályázattal kapcsolatban most nincs ilyen pályázat, és ez sem úgy működik, hogy az 

önkormányzat találja ki, milyen célra írjanak ki pályázatot. 

A képviselő-testület és az önkormányzat hozzáállása sem ennyire negatív az ügyhöz, ahogy 

említetted. Több beadványt kaptunk a horgászegyesülettől. Az egyikben megfogalmazták van 

egy alap, amiről a jelenlegi tervdokumentáció szól és van egy másik koncepció, ami alapján 

egy nagyobb csónakkikötő is létrehozható. A képviselő-testület úgy döntött, ha a nagyobb 

csónakkikötő valósul meg, hajlandó a nagyobb felét megfinanszírozni, azokra a 

kikötőhelyekre igényt tartani és majd az önkormányzat vagy szociális alapon vagy pénzért 

értékesíti. Segítséget nyújtana a horgászegyesületnek, beszállnánk az engedélyeztetési 

eljárásba, ahol lehet, meggyorsítanánk az ügyintézést. Az önkormányzatnak ez a javaslata a 

horgászegyesület részéről elutasításra került. Úgy gondolom ennél korrektebb ajánlatot az 

önkormányzat nem adhatott. 

Most is előttünk van egy beadványban, melyben úgy fogalmaznak, „a beruházás során 

keletkező föld elhelyezése”. A képviselő-testület ki fog adni egy nyilatkozatot, ezt kérték, mi 

ebben partnerek vagyunk, amennyiben a csónakkikötő alakításánál termőföld keletkezik, az 

önkormányzat biztosítja a lerakásához szükséges helyet, amennyiben jogszabályi előírásokat 

ez nem sért. Ahogy te is mondtad, ott nem föld, hanem iszap fog keletkezni, aminek az 

elhelyezése problémát okoz. A Balatonon a legnagyobb problémát a vízállás miatt az iszap 

okozza és nincs hova elhelyezni. Az újságot idézted, gondolom olvastad, Balatonfűzfőn van 

egy olyan hely, ahol el lehet helyezni az iszapot. A BAHART elkezdte odahordani, mert az 

állam azt a területet jelölte ki. Ezt követően nagy tűntetések voltak, hogy a veszélyes anyagot 

ne hordják oda, mert ökológiai katasztrófát okoz. Most a Balatonon nincs legális iszaplerakó 

hely. Hangsúlyozom, a képviselő-testület a horgászegyesület kéréseit támogatta, jelenleg is 

két határozatot hoztunk, ami arról szól, hogy kiadunk két nyilatkozatot, hogy az 

engedélyeztetési eljárás ne akadjon meg, tehát részünkről a partnerség meg volt. 

 

……. Kérdésem, jól értelmeztem-e, hogy a Szente féle buszmegálló is szerepel-e a 

felújításban, mert felmerült, lakossági összefogásban adnánk támogatást, ha tudnánk mibe 

kerül egy ilyen buszmegálló, mi ennek a módja. A másik dolog a kerékpárút. Az én 

véleményem szerint nem kifejezetten kerékpárút. A Réhelyi utcában a szezonban kicsi- és 

nagy gyerekek, babakocsit toló anyukák mennek a nagy forgalmú úton a strand irányába. Ez 

szerintem nem kifejezetten egy kerékpárút lenne, ahogy a másik irányba is van bicikli út és 

járda egyben. Az a pályázat, amit jelenleg szüneteltetnek, hova ment be, mert felajánlanánk, 

hogy aláírásgyűjtéssel támogatnánk, hogy sikeres legyen. 
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Balassa Balázs polgármester: Először beszélnék a Szente féle megállóról. A képviselő-

testülettől feladatként kaptam, végezzek egy lakossági információs megkeresést, hogy 

szükség van-e arra a buszmegálló épületre, illetve a Szeszfőzdeire, mivel mi úgy látjuk, hogy 

egyiket sem használják az emberek. Amennyiben a lakosság azt mondja, igény van ott a 

buszmegálló épületre, akkor a következő beruházásoknál foglalkozunk vele. Mi úgy ítéljük 

meg, látványban több kárt okoznak, mint, ahány ember oda beáll. A képviselő-testület úgy 

fogalmazott, ha a lakosság nem érzi hiányát, akkor inkább bontsuk le. 

 

Balaton Lászlóné: Mi az ablakból odalátunk, ha esik az eső, hogy ne állnának be az emberek. 

Gyerekek szállnak fel, iskolába mennek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Én nem tudom, nem láttam, ezért nem álltunk neki a 

bontásnak, amíg meg nem kérdezzük a lakosságot. 

Válaszolnék a kerékpárút felvetésére. A tervdokumentáció arra van, hogy az É-i parton 

megvalósuló kerékpárút pályázat kiírásra kerüljön. 

 

Balaton László: Járdasziget sincs, az idősebb szinte nem is tud felszállni. Most nagy sokára 

meg lett csinálva a kikötői, éveken keresztül nem volt ott sem.  Évekkel ezelőtt már mondtam, 

hogy a buszmegállók emelik a település szintjét, a 71-es úthoz már régen kellett volna. Egy 

gyönyörű várba invitálod az embereket, úgy, hogy a 71-es út mellett csapni való a fogadás. 

Most a Paprika csárda tulajdonosa kitisztította, az önkormányzat is rendbe tette a bejövő út 

melletti területet. A fogadórészt kell kialakítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: A Ciframajorban két autóbuszmegálló építése történik 2013-

ban valamint a Csonka-toronynál és a Főtéren. 

 

Lukácsy Katalin: Azt a hibát el ne kövessék, hogy az építendő buszmegállókba katedrál 

üveget tegyenek, mert nem lehet kilátni, hogy jön-e az autóbusz. 

 

Balassa Sándor képviselő: Amikor döntöttünk arról, hogy a Nádüzemtől a strandig járdát 

építünk, a fő szempont az volt, hogy a kisgyerekes anyukák, a gyalogosok védelmet 

élvezzenek. Ugyanez a célunk a Réhelyi úton is, a biztonság növelése. Azt tudni kell, hogy a 

Nádüzemtől a strandig elkészült járda került 27 millió forint sajáterőbe, még egyszer nem 

tudunk ekkora összeget sajáterőből bevállalni pályázat nélkül. 

A polgármester úr elkezdett felolvasni egy névtelen levelet, és megállt, ahol érintett vagyok, 

ugye minden évben célszerű engem kikezdeni, vagy a családomat.. Nem magyarázkodni 

akarok, csupán pontosítani. Nekem nincs cégem, én egy cégnél alkalmazott vagyok. Igen 

nagy szerepem van abban, hogy ez a pálya elkészült, több 10 ezer forintomba és több órámba 

került, hogy a pálya elkészült, nekem ebből anyagi hasznom nem volt, a falut fejlesztettük 

ezzel. Úgy gondolom, amíg a képviselő-testület éveken keresztül azért küzd, hogy az iskola 

megmaradjon, ezek a levelek nem szolgálják azt a célt, hogy a település ügyét előrébb vigyék. 

Nagyon bízom benne, az, hogy szigligeti és hegymagasi szülők, csak kamu, és nem a szülők 

írták. Én felhatalmazok minden szülőt, ha olyat érez a település, az iskola környékén, hogy a 

gyereke veszélyben van, azt azonnal jelezze felénk, senki nem lesz elküldve és nem lesz, ami 

a levélben van, hogy retorziótól félünk. Úgy gondolom retorziótól senki nem szenvedett a 

településen, mert szóvá tett bármit. 

Korábbi közmeghallgatáson felvetettem, hogy egyszer minden magyar embernek el kell 

menni Erdélybe. Tettem egy ígéretet, hogy szervezünk egy társas utat. Az út időpontja 
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megszületett Kiss Zsolt segítségével, ez a húsvéti időszakban lenne. A programja meg fog 

időben jelenni, ha kellő érdeklődő lesz, az utat megszervezzük. Köszönöm. 

 

Balassa Istvánné: Szeretném megkérdezni a temetőben lévő harangláb kifeszítésére nem 

gondoltatok, nehogy eldőljön. 

 

Balassa Balázs polgármester: Attól nem tartok, hogy eldől, a csavarokat utána kell húzni, de 

kimegyünk és megnézzük. 

 

Tóth Eszter: Szeretném megkérdezni a kéményseprést meg lehetne-e szervezni, hogy 

kijöjjenek, ne kelljen mindenkinek külön-külön bejelenteni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mint magánember tudom, a kéményseprő rendszeresen jár, 

nálunk volt és addig el sem ment, amíg a díjat ki nem fizettük. 

 

Tóth Eszter. Nálunk 35 éve nem volt, most is bejelentésre jött. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, lehet, hogy a nyaralóterületre nem rendszeresen 

járnak. Jelezni fogjuk, hogy a nyaralóterületre is menjenek ki. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm a részvételt a közmeghallgatás 19.30 órakor 

bezárom. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 


