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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. április 29-én 18.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23.  

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

Távolmaradását bejelentette: 

  

Baráth Sándor képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária jegyző 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

Frick Beatrix könyvvizsgáló 

 

 

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

képviselő közül 4 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./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

2./ 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása, zárszámadás 

 

3./ Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

4./ Vegyes ügyek 
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1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 

képviselő társaim megkapták. A rendelet-tervezet az év során a képviselő-testület által 

elfogadott módosításokat tartalmazza. Kérem, hogy kérdéseiteket tegyétek meg. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén javasolom, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

4/2013.(V. 2.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012.(III. 5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

2./ 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása, zárszámadás 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 

képviselő társaim kézhez kapták. Kérem képviselő társaimat, hogy kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg, valamint felkérem a könyvvizsgálót, hogy a testületet 

tájékoztassa az előterjesztett anyagról. 

 

Páros Gyuláné költségvetési előadó: A rendelet-tervezethez lesz módosítás. A rendelet-

tervezetre hivatkozunk a 10 pont 1-es mellékletben, ami a pénzmaradvány felhasználására 

vonatkozik. Az iskola, óvoda, a körjegyzőség és az önkormányzat pénzmaradványa, melynek 

van feladattal terhelt része is. Egy kis átrendeződés van az egyszerűsített pénzmaradvány 

elszámolás táblában. A szabad pénzmaradvány 186 ezer forinttal kevesebb, viszont az 

önkormányzat és a körjegyzőség pénzmaradványa között van egy átrendeződés, hiszen a 

körjegyzőség nem kapta meg a teljes összegű előirányzat szerinti támogatást, ebből kifolyólag 

az önkormányzat szabad pénzmaradványa csökken a körjegyzőségé nő. Miután a 

körjegyzőségnek a február 28-ai állapot szerint kell egy beszámolót készíteni, nyilván ez a 

pénzmaradvány megosztás tárgyát képezi. Jelen pillanatban Hegymagasnak elmaradása van, 

nem finanszíroz, a múlt évi november havi támogatást márciusban utalta. Idén talán egy havi 

állami támogatásrészt utalt. Ha nem fizet, a pénzmaradványból kell bizonyos dolgokat 

visszaszámolni. Az utalásokat átküldjük, és nem érkeznek vissza. 

 

Frick Beatrix könyvvizsgáló: Azért gondoltam, hogy a fentieket jó, ha Párosné Zsuzsa 

mondja el, mert a könyvvizsgáló, amikor véleményt mond a beszámolóról, akkor az 

egyszerűsített mérlegről, pénzforgalmi jelentésről, pénzmaradvány kimutatásról mond 

véleményt. Amit Zsuzsa mondott, hogy az önkormányzat tartozik a körjegyzőségnek, az az 

egyszerűsített mérleget nem befolyásolja, mert önkormányzaton belül egyik követel, másik 

tartozik kapcsolat, tehát a főszámok nem változnak, viszont tartalmilag, ha azt nézem, hogy 

önállóan működő és gazdálkodó szervezetekről van szó, amikor egyenként van kimutatva, 

akkor több a kötelezettsége az önkormányzatnak, mint, amit az anyag tartalmaz, a 

körjegyzőségnek több a követelése. A következő lépés, hogy a február 28-i elszámolásban ezt 

rendezni és tisztázni kell. A december 31-ei állapothoz ezt úgy gondoltam, jobb, ha itt 

elhangzik és a képviselők is hallják.  
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Az látszik, hogy az önkormányzat anyagi helyzete változatlanul jó és jól gazdálkodik a 

tartalékokból, az adottságait nagyon jól kihasználja. Ehhez egy jól működő vezetésnek kell a 

rendelkezésre állni. Azt el kell mondanom, hogy az elmúlt időszak egy nagyon nehéz időszak 

volt, az államháztartásban, az önkormányzatoknál történt változás, a jogszabályi 

környezetváltozás nagy feladatot és terheket rótt az önkormányzat dolgozóira. Ennek 

tulajdonítom, hogy apróbb javításokra szükség van, de ezek nem jelentős dolgok a 2013. évre 

ezek átvezetésre kerülnek. Analitikák alátámasztják a beszámolót, de itt a teljes körűséghez 

még bizonyos zárlati tételek rendezésére szükség van és akkor lesz teljes körűen 

alátámasztott, de, ha a tartalmát nézzük a beterjesztett anyag részletes adatokat tartalmaz és 

bemutatja az önkormányzat 2012-évi működését és gazdálkodását. 

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámoló, a 2012. évi 

önkormányzat vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Az előbb említett nehézségeket jobban érzem, 

mint képviselő társaim, valóban az elmúlt év nagyon nehéz volt, egy-egy pénzügyi beszámoló 

elkészítése éjszakákba nyúló feladat, főleg azért, mert csak akkor lehet a rendszerbe fellépni. 

Köszönet a kollegáknak a lelkiismeretes munkáért. A testületnek el kell azon gondolkodni, 

hogy a tartalékot milyen hasznos célra kellene fordítani. 

Amennyiben nincs kérdés, javasolom, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

56/2013. (IV. 29.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadta 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 

szóló rendeletet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

5/2013. (V. 2.) 

r e n d e l e t e t 

 

Szigliget Község Önkormányzata 2012. évi pénzügyi terv 

végrehajtásáról 

 

 

3./ Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és 

kegyeleti támogatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendre vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

megkapták. Megkérem a jegyzőnőt, pár gondolattal tájékoztassa a testületet a rendelettel 

kapcsolatban. 
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Lutár Mária jegyző. A rendelet tervezetben azokat a támogatási lehetőségeket szabályoztuk 

amelyeket a köztisztviselők megfelelő helyi rendeleti szabályozással megkaphatnak. Annyi 

támogatás adható, amennyit a képviselő-testület a költségvetésében biztosít. Ebből az 

illetménykiegészítéssel, a szemüvegtérítéssel, illetve az utazási költségtérítéssel számoltunk a 

2013. évi költségvetésben, erre terveztünk előirányzatot. Egyéb másra, ha előfordul, a 

képviselő-testületnek előirányzatot kell biztosítani. A képviselő-testület az éves 

költségvetésében fogadja el, hogy a keretösszeget biztosítja vagy sem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális 

és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

6/2013. (V. 2.) 

r e n d e l e t e t 

 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi 

juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról  

 

Vegyes ügyek 

 

1./ Általános iskola további működése 

 

Balassa Balázs polgármester: Az iskolára vonatkozóan képviselő társaim állásfoglalását 

kérem. Csütörtökön egyeztetésre megyek a tapolcai tankerülethez. Azt tervezik a szigligeti 

iskola vonatkozásában, hogy az 1 - 2 osztályt összevontan, 3 - 4 osztályt összevontan, 5 – 6 

osztályt nem indítanak és 7 – 8 osztályt indítanának szeptember 1-től. Én azt szeretném tudni, 

hogy mit terveznek Balatonedericsen, mivel a jogszabály azt mondja ki, hogy megye 

határokon átívelő társulások nem jöhetnek létre. Azt megértem, hogy január 1-én ezt nem 

akarták módosítani, ezt szeptembertől továbbra is engedik-e, megmarad-e annak ellenére, 

hogy Balatonedericsen nincs iskola. Amennyiben átveszi a megye van-e esetleg lehetőség 

arra, hogy a szigligeti önkormányzatnak valamilyen szerepvállalása által ezek az osztályok 

megmaradjanak. Az összevonások mindenképp meg fognak történni, ebben nem látok akkora 

veszélyt, nagyobb veszélyt látok abban, ha az 5 – 6. osztály nem indulna, azt is tudni kell, 

hogy a 6. osztályban két gyerek van. Kérdésem, a képviselő-testület szeretné-e, ha tovább 

erősködnénk az iskoláért, akarunk-e ha arról van szó, anyagi szerepet vállalva tovább küzdeni 

vagy tudomásul vesszük, hogy beleszólásunk nincs, az állam átvette, mert ennek megfelelően 

próbálok tárgyalni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ha nem indul 5 – 6 osztály, azokat a gyerekeket is elviszik, akik 

most 4-ekesek.  

 

Balassa Balázs polgármester: Szabad iskolaválasztás van, Balatonedericsről nagyon kemény 

lobbival lehetne idecsábítani gyerekeket, de azt kell a képviselő-testületnek mérlegelni, hogy 

most az iskolába járó gyerekek talán 50 %-a szigligeti gyerek. Szigligetről ez a helyzet nem 

lesz jobb százalékosan, mi csak úgy tudjuk a gyereklétszámot növelni, hogy vidékről még 

több gyereket hozunk ide. Növelve gondjainkat a gyerekszállítással, a költsége az 

önkormányzatot fogja terhelni. Ezeket mérlegre kell tenni, ez alapján kell a koncepciót 

kialakítani. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy megmaradjon az iskola, annak ellenére, hogy 
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sokszor sem a szülők, sem a pedagógusok nem érezték át ennek a felelősségét, nem kaptunk 

tőlük segítséget. Sajnos ezt most is így érzem, akkor fogják a pedagógusok is jobban érezni, 

amikor a munkahelyük kerül veszélybe. Másféléven keresztül saját autómmal hordtam a 

gyerekeket Tördemicről, Edericsről. Ugyanezt látom most is, ha önkormányzati autóval nem 

tudjuk megoldani, se a szülők, se a pedagógusok részéről nem látom azt, hogy bármi pluszt 

akarnának vállalni. Elgondolkodik az ember, kinek is akarjuk, hogy az iskola megmaradjon? 

Leveleket kapunk, amiben mocskolnak bennünket, éveken keresztül volt olyan, hogy 

bementem az iskolába és nem köszöntek tanárok. Egy kicsit már felőrlődtem, én csak akkor 

fogok küzdeni, ha a képviselő-testület is támogat. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nálunk ez már jelenleg is, és hosszú évek óta téma. Az 

önkormányzat 10 milliókat tesz az iskolába részben azért, hogy a pedagógusoknak 

munkahelye legyen, részben azért, hogy az 50 % szigligeti gyereket kiszolgálja. Tudomásul 

kell venni, eljött az az idő, amikor ezt a harcot fel kell adni. Arra gondoltam, hogy a 

következő tanévet így ki kellene húzni, hagyni kellene egy évet, hogy mindenki 

felkészülhessen, a szülőket, a gyerekeket, a tankerületi igazgatót fel lehessen készíteni és a 

kormányt, hogy hogyan tovább. Jelenleg nincs koncepció. Ha felhatalmazást kérsz, én arra 

hatalmazlak fel, hogy a jövő évet húzzuk ki, teremtsük meg annak a lehetőséget, hogy 

működőképes maradjon az iskola, azzal, hogy a következő 2014/2015-ös tanévet úgy 

előkészíteni, hogy már nem lesz Szigligeten iskola. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt gondolom, csak úgy lehet a mostani oktatási formát 

megtartani, ha azt mondjuk, hogy 1-2-3 pedagógus bérét átvállaljuk. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom felkészülési időt kell hagyni a szülőknek és a 

környékbeli iskoláknak is, ki tudja fogadni a gyerekeket. 

 

Balassa Balázs polgármester: Számomra az elfogadhatatlan, hogy van egy X időpont az 

iskolás gyerekek beíratására és miután idehoztuk az elsősöket beírattuk, utána a Kormány pár 

hét múlva azt mondja, ezeket a gyerekeket összevonjuk a másodikosokkal. Jöhetnek a szülők, 

hogy nem ezt ígértük, számon kérhetik, miért nem tájékoztattuk őket. Ezt inkorrektnek tartom 

a Kormány részéről. Sajnos a szigligeti fiatalokat végignézve, nem is várható gyermeklétszám 

növekedés, hisz párkapcsolat nélkül élnek, csak bejelentkezve vannak Szigligetre, és 

többségük külföldre ment el dolgozni. 

 

Káli Magdolna képviselő. Az, hogy párkapcsolat nélkül élnek a fiatalok, ez országos 

probléma. Más a társadalmi helyzet, először karriert, létbiztonságot szeretnének maguknak 

teremteni. Viszont, akik itt élnek kisgyerekes szülők, azok szeretnék, ha megmaradna az 

iskola. 

 

Balassa Sándor képviselő: Szerencsésebb lenne, ha azt tudnánk mondani, hogy ez a 

gyerekállomány ebbe az iskolába megy, vagy azt mondjuk, hogy mindenki keressen magának 

iskolát. Pozitívabb lenne a visszhangja, ha egységesen tudnánk a gyerekeket más iskolába 

irányítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, de Tapolca nem fogad gyereket, Balatonedericsen nincs 

iskola, Badacsonytomajról hallani negatív hangokat, vigyék a gyerekeket Nemesgulácsra? Az 

alternatívákkal van problémám. 

Gyűjtök még információkat és a későbbiekben visszatérünk erre a kérdésre. 
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2./ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület telephely létesítési kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Vizimentők Szakszolgálat Egyesület megkereste az 

önkormányzatot, hogy a LEADER pályázati struktúrában szeretnének pályázni a szigligeti 

strandon egy úszóstégre, szigligeti telephellyel. A központ Zánkán van, viszont a szigligeti 

öböl a legveszélyesebb, probléma esetén nem biztos, hogy ideérnek időben. Pályázat 

keretében az önkormányzattal közösen hasznosítanánk az úszóstéget. A pályázat alapfeltétele, 

ahol ez megvalósul, ott a szervezetnek telephelye legyen. Az egyesület azt kéri, hogy a 

strandon határozatlan idejű telephelyet jegyeztethessen be. Úgy gondolom, a térség és a 

település is sokat nyerne ezzel. Aki egyetért azzal, hogy a Vízimentők Magyarországi 

Szakszolgálta Egyesület a strandon telephelyet létesítsen, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

57/2013. (IV.29.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 

Egyesület Szigliget Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

0156/1 hrsz-ú (községi strand) ingatlanon telephelyet létesítsen.  

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Vízimentők Magyarországi 

Szakszolgálta Egyesület a strandon úszóstéget létesítsen, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

58/2013. (IV.29.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 

Egyesület Szigliget Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

községi strandhoz tartozó vízfelületen úszóstéget létesítsen.  

 

3./ Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatási igényének 

felmérése 

 

Balassa Balázs polgármester: A testület előtt ismert a Belügyminisztérium a jól gazdálkodó, 

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatokat támogatni kívánja, ötleteket kért, 

hogy mire szeretnék elkölteni azt a pénzt, amit azok az önkormányzatok kapnak, akik jól 

gazdálkodtak. A képviselő-testületben megfogalmazódott az iskola tetőterében vendégszobák 

kialakítása. A tervezőktől kértem egy költségvetést. A felújítás, az új beépítés bekerülési 

költsége 398.471.500 + Áfa. Ahogy erről korábban már beszéltünk, két szintből állna 

összesen 90 férőhelyes, fürdőszobás, WC-s szobák lennének kialakítva. Ebben az összegben a 

tetőcsere, vakolások, felújítások is szerepelnek. Kérdésem, a testület egyetért-e azzal, hogy 

ezt a célt jelöljük meg, ebben az összegben? 

 

Balassa Sándor képviselő: Ehhez a feladathoz az előkészítést régóta megtettük, régóta 

rendelkezésünkre áll tervszinten.  
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Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Belügyminisztérium felmérésére, a 

testület az iskola tetőterében vendégszobák kialakítását jelölje meg célul 398.471.500 Ft + 

Áfa összegben, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

59/2013.(IV. 29.) Kt. számú 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Belügyminisztérium felmérésére, az 

iskola tetőterében vendégszobák kialakítását jelöli meg célul 

398.471.500 Ft + Áfa összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy a belügyminisztert a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4./ Bagó Zsuzsanna strandi közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Bagó Zsuzsanna üzemelteti a Marina shop egységet. Szeretne 

kialakítani egy vendéglátóegységet Meseház elnevezéssel a Marina shop és a játszótér mellett, 

ehhez kéri a képviselő-testületet, hogy részére 6 m
2
 nagyságú területet biztosítson. (Ismerteti a 

kérelmet.) 

 

Káli Magdolna képviselő: A meseház nagyon jó dolog, de esetleg nem lehetne benne csak 

játékokat használni? Rossz idő esetén is egy szolgáltatás lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, csak nem erről szól a kérelem, ez egy vendéglátó 

egység, azért szeretnék ebben a formában, hogy a gyerek és a szülő bemenjen. 

 

Káli Magdolna képviselő: Főtt kukoricaárusítás van… 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem kell sorolni, hogy mi, ki kell mondani, hogy nem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, hogy, akikkel bérleti szerződést kötöttünk és 

vállaltuk, hogy más hasonló tevékenységet nem engedélyezünk, sértené az érdekeiket. A 

testület korrekt volt eddig is.  

 

Káli Magdolna képviselő: Játékházként, logikai játékokkal, fajátékokkal el tudnám képzelni, 

de édességárusításra nincs szükség. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Bagó Zsuzsanna vendéglátóegység 

üzemeltetésére vonatkozó kérelmét a képviselő-testület ne engedélyezze, kérem, most 

szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

60/2013.(IV. 29.) Kt. számú 

 

H a t á r o z a t o t   

 

A képviselő-testület Bagó Zsuzsa strandi vendéglátóegység 

üzemeltetésére vonatkozó kérelmét elutasítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

5./ Dörner Róbert részletfizetési engedélyezésének kérése 

 

Balassa Balázs polgármester: Dörner Róbert kéri a képviselő-testületet, hogy fennálló 

204.267 Ft  bérleti díj tartozásaira részletfizetést engedélyezzen. (Ismerteti a kérelmet.) Havi 

10 e Ft-os törlesztő részletet tudna vállalni. Húsz hónap alatt tudná törleszteni, az első 

hónapban 14.267 Ft-ot, azt követően 19 hónapon át minden hónapban 10.000 Ft-ot kellene 

befizetnie. Én támogatom a kérelmet. Aki egyetért azzal, hogy Dörner Róbert részére a 

képviselő-testület részletfizetést engedélyezzen, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

61/2013.(IV. 29.) Kt. számú 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Dörner Róbert kérelmére fennálló 204.267 

Ft összegű tartozásának kiegyenlítésére 20 havi részletfizetést 

engedélyez. A tartozás első részletét - 14.267 Ft-ot - 2013. 

május 20-ig, azt követően 19 hónapon át minden hónap 10. 

napjáig 10.000 Ft-ot kell befizetnie. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy tájékoztassa 

Dörner Róbertet a testület döntéséről. 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 

 

 

6./ Balatoni hajójárat indításához támogatás 
 

Balassa Balázs polgármester: A balatoni hajózás meghosszabbítása érdekében május 1-től 

szombat, vasárnapi napokon, Balatongyörök, Balatonmáriafürdő és Szigliget kikötői között 

hajójáratokat indítana a Balatoni Hajózási Zrt. A hajójárat kimondottan a kerékpáros 

turizmust célozza meg, kerékpárok szállítására alkalmas 500 Ft-ért lehet áthozni. Az 

önkormányzatnak éves viszonylatban ez 300 e Ft körüli összeget jelentene, ami fix összeg. A 

program befejeztével elszámolás történik, az önköltség feletti árbevételt a szerződésben 

résztvevő önkormányzatok visszakapják. A hajójárat május 1-én indulna, Balatonmáriafürdőn 

kerülne sor az ünnepélyes megállapodás aláírására. Kérem a testületet, a kezdeményezést 

támogassa a testület, a hajójárat üzemeltetési költségeihez 300 e Ft-ot biztosítson az általános tartalék 

terhére. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

62/2013.(IV. 29.) Kt. számú 

H a t á r o z a t o t 
 

A képviselő-testület a Balatongyörök, Balatonmáriafürdő és Szigliget 

kikötői közötti hajójárat indítását támogatja, az üzemeltetési 

költségekhez 300 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szolgáltatási szerződést írja alá. 

Határidő: 2013. május 6. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

7./ Farkas-villa 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően a 

Farkas villa ügyében eljártam, a Farkas-villa bérleti jogviszonya megszűnt, az átadás-átvétel megtörtént, 

az állapotról felmérést történt. Az épület külsőrésze rossz, az épületen belül tisztasági meszeléseket kell 

végezni. A bérlővel úgy beszéltem meg, hogy jobban szeretném, ha a karbantartási munkákat az 

önkormányzat végezné el, viszont az anyagokat 200 e Ft értékben az Eszterházy Pince Kft biztosítja. 

Úgy gondolom a villannyal kapcsolatban az adósságot rendezze az FF Immoprofil Kft, az önkormányzat 

elindította az új bekötést, elvileg három hét múlva lesz villany a Farkas-villában. Ennek az a 

szépséghibája, hogy korszerűsíteni kellett a rendszert, az épületen kívül kell egy mérőszekrényt 

elhelyezni. Úgy készülök, hogy nyári időszakban az önkormányzat értékesíti, már van foglalás. Azt 

kérem a képviselő-testülettől, hogy erre vonatkozóan foglaljon állást, ez-e a célunk, és, ha úgy foglal 

állást, hogy igen, akkor meg kell határoznunk a szobaárakat, illetve egyebeket. Amennyiben a testület 

úgy dönt, június 1-jével kellene elindítani. A jelenlegi szobaárakkal számolva, ha az egészet ki tudjuk 

adni egy hétvégére 180 e Ft az épület. Az épület szálláshelyengedélyének beszerzését elindítottuk. Ha 

úgy döntünk, hogy kiadjuk az épületet, akkor bizonyos vásárlások elengedhetetlenek. A hozzávetőleges 

költség a villanybekötéssel együtt szerintem 600 – 800 e Ft körül lesz. Az alapvető bútorzat megvan, a 

konyhát kellene felszerelni. Azon is el kellene gondolkodnunk, hogy esetleg Szép kártya elfogadó hely 

lehessen. A konkrét költségek ismeretében visszatérünk a témára. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta. 
 

Kmf. 

 
 
 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

                       polgármester         jegyző 


