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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. augusztus 22-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Káli Magdolna képviselő  

 Balassa Sándor képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Baráth Sándor képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária jegyző 

 Szalay Csabáné óvodavezető 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, Szalay Csabánét, 

akit mint az óvodavezetői állásra pályázót hívtunk meg mai ülésünkre. Megállapítom, hogy az 

5 képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt 

napirendi pontokat tárgyalja meg.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.  

 

A megtárgyalt napirend: 

 

1. Filmforgatás céljára történő közterület használatra vonatkozó rendelkezések 

2. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása 

3. Közbeszerzési szabályzat módosítása 

4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás foglalkoztatási jogviszonyban álló belső ellenőr 

közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentés 

5. Vegyes ügyek  
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1. Filmforgatás céljára történő közterület használatra vonatkozó rendelkezések 

 

Balassa Balázs polgármester: Az első napirendi pont jogszabályi előíráson alapul, 

kötelezően kell egy rendeletet alkotnunk erre vonatkozóan. Eddig filmforgatás célú közterület 

használat esetén nem kértünk bérleti díjat, igaz ilyen célú használatra nem is volt még példa. 

A rendeletben úgy szabályoztuk, hogy olyan forgatásokhoz nem kell külön engedély, nem 

kell külön területhasználati díjat fizetni, amelyek úgy gondoljuk, hogy a település érdekeit 

szolgálja. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Aki el tudja fogadni a filmforgatás 

céljára történő közterület használatra vonatkozó rendelkezést, az kérem, most szavazzon. 

Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi  

 

7/2013. (VIII. 27.) 

r e n d e l e t e t 

 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó 

szabályokról 

 

 

2. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői megbízása 

 

Balassa Balázs polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Egy pályázat érkezett, a 

jelenlegi óvodavezető, Szalay Csabáné nyújtott be pályázatot. Nem tudom, hogy ezzel 

kapcsolatban van-e a képviselő-testületnek bármi kérdése? A képviselő-testület által 

létrehozott háromfős szakmai bizottság meghallgatta a pályázót, a bizottság javasolja a 

pályázó intézményvezetői kinevezését. A pályázatot az óvoda nevelő-testülete és a szülői 

munkaközösség is megismerte, határidőn belül véleményezte. Mind a nevelő-testület, mind a 

szülői munkaközösség javasolja Szalay Csabáé intézményvezetővé történő kinevezését. 

Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 

A képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban van-e valami kérdése, véleménye, hozzászólása? 

Amennyiben nincs erre vonatkozóan semmi vélemény, kiegészítés, akkor aki el tudja fogadni 

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 

igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

107/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 

óvodavezető feladatainak ellátásával 2013. augusztus 24. 

napjától 2018. július 31. napjáig terjedő határozott időre Szalay 

Csabáné Szigliget, Kossuth u. 138. sz. alatti lakost, az intézmény 

óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottját bízza meg.  

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
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garantált illetmény        201.000 Ft 

további szakképzés, szakképzettség      10.000 Ft 

a vezetői megbízásának időtartamára  

munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés   21.700 Ft 

vezetői pótlék (200 %)      40.000 Ft 

összesen (kerekítve):                272.700 Ft.  

 

A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogokat gyakorló a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízással 

kapcsolatos munkaügyi dokumentumok elkészítéséről és 

átadásáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3. Közbeszerzési szabályzat módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Kormányhivatal a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban 

törvényességi javaslattal élt. A napirenddel kapcsolatos előterjesztést képviselő-társaim 

megkapták. Ebben csak az az érdekes, hogy mi ezt szakemberrel csináltattuk, és ő azt mondta, 

hogy így szabályos. A lényege az, hogy módosítani kell az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

108/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigliget 

Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának III. A 

kisebb értékű közbeszerzési eljárások 4.2 pontját 2013. 

szeptember 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

„4.2. Az önkormányzatnál működő bíráló bizottság tagjai: 

A bíráló bizottság elnöke: Jegyző akadályoztatása estén vezető 

főtanácsos 

Bizottság tagjai: 

a Szociális és Ügyrendi Bizottság által delegált tag; 

a pénzügyi előadó1; 

a pénzügyi előadó2; 

vezető főtanácsos” 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosítást a 

szabályzaton vezesse át. 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 
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4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás foglalkoztatási jogviszonyban álló belső 

ellenőr közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentés 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára mindenki tudja, hogy a Tapolca és Környéke 

Önkormányzati Társulásnál bizonyos létszámleépítések történnek, illetve történtek. Ennek 

megfelelően próbáljuk az államtól a létszámcsökkentésre vonatkozó támogatást lehívni. De 

minden procedúrának vannak bizonyos döntési elemei, itt most minden képviselő-testületnek 

első lépésben meg kell hozni azt, hogy a két belső ellenőrnek a munkaviszonya megszűnik, és 

minden önkormányzat saját maga fogja ezt önállóan ellátni. Ezzel kapcsolatban van-e 

valamilyen kérdés? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, 

most szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

109/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban 

foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a támogatást igénylő 

fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres 

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 

a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 

következtében a támogatást igénylő fenntartói körén kívüli 

Szigliget tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 

lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének 

és az intézmény tervezhető létszám-, és álláshely átcsoportosítás 

lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 

 

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával 

döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett 

foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő 

folyamatosságának megszakítása nélküli 

továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben: 

belső ellenőr 1 fő 

                                    

Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének - Magyar 

Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - 

benyújtását támogatja, azzal egyetért. 

 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: 2013.szeptember 15. 
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5. Vegyes ügyek 

 

Azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazás 

 

Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás a társulási 

megállapodásban foglaltak alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosító 

felhatalmazás benyújtására kérte fel a tag önkormányzatokat. Ezzel szeretnék bebiztosítani 

magukat arra vonatkozóan, hogyha egy önkormányzat nem fizeti a tagdíjat, illetve nem fizeti 

azoknak a költségeknek a ráeső részét, ami az épületfenntartás, illetve a közös feladatok 

ellátására vonatkozik, itt most nem a gyermekjólétiről beszélünk, meg a családsegítőről, 

hanem a tapolcai központi társulásról, akkor behajtható legyen az önkormányzattól ez a 

kintlévőség.  

 

Lutár Mária jegyző: A Társulattól érkezett formanyomtatvány tartalma szerint azonnali 

beszedési megbízás az azt jelenti, hogy a társulás az önkormányzat számlavezető bankjához 

küld egy beszedési megbízást. A bank nem vizsgálja, hogy az jogos, vagy nem jogos, 

amennyiben van a számlán pénz, az önkormányzat által adott felhatalmazás alapján azt utalja 

az azonnali beszedési megbízást benyújtó számlájára. Lehetőség van arra, hogy az azonnali 

beszedési megbízást benyújtótól okiratot kérjen az önkormányzat, ebben az esetben olyan 

okiratot, számlát, amely teljesítésigazolással ellátott.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület értsen egyet azzal, hogy 

a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére azonnali beszedési megbízás 

benyújtására jogosító felhatalmazás kiadásra kerüljön azzal a feltétellel, hogy a beszedési 

megbízáshoz csatolni kell a számla teljesítés igazolását a Szigliget Község Önkormányzatától. 

Aki ezt el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a 

Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

110/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére az 

azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosító 

felhatalmazást írja alá azzal a feltétellel, hogy a beszedési 

megbízáshoz csatolni kell a számla teljesítés igazolását Szigliget 

Község Önkormányzatától. 

 

Lakossági javaslat a Külsőhegyi út egyirányúsítására, házszámozására  

 

Balassa Balázs polgármester: Egy lakossági kérelem érkezett Jeney Erzsébettől. Az egyik 

kérése az, hogy egyirányúsítsuk a Külsőhegyi utat. Ő azt javasolja, hogy a kikötőtől a Kossuth 

utca felé. A másik kérése, hogy Tóth Eszterék felett ki lett alakítva egy elég mély árok. Az a 

kérésük, hogy ráccsal lássuk el, mert így balesetveszélyes. Illetve harmadik kérése pedig a 

Külsőhegyi utca házszámainak rendbetétele. Erről már beszéltünk. Az utóbbival kezdeném. 

Ezt a képviselő-testület az egész településre vonatkozóan már pár évvel ezelőtt megtárgyalta, 

akkor azt mondtuk, hogy teljesen logikus a kérés, viszont az önkormányzat nem vállalja azt 

be, hogy minden ingatlantulajdonosnak az okmányait megcsináltassa, frissítse, és mindenhova 
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átvezesse a házszámok változását, egyebeket, mert horribilis összeg. Ezért mondtuk azt, hogy 

sajnos ezt nem látjuk pillanatnyilag megvalósíthatónak. Azt el tudnám képzelni, hogy minden 

ingatlantulajdonosnak kiküldünk egy levelet, de ennek fele se jönne vissza. Tehát ennek 

sajnos nagy rációt nem látok, hogy ezt meg tudnánk csinálni mindamellett, hogy tényleg 

óriási probléma, mert itt a 20-as után jön az 53, utána 15. Egyszerűen kezelhetetlen, egy 

mentőnek, egy tűzoltónak, hogy hogyan találja meg esetleg az épületet. Tehát itt ez a 

probléma, az utólagos költség. Nem az, hogy most újból számozzuk az egészet, mert 

szerintem ez már el is készült egyszer, tehát elvileg mi holnap meg tudnánk mondani minden 

egyes háznak, hogy mi az új házszáma, csak sajnos ennek óriási költsége van. A ráccsal 

kapcsolatban igazából mondhatnám azt, hogy nem mi csináltuk.  

 

Balassa Sándor képviselő: És kell oda az a folyóka? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a nagy probléma, hogy ott jön le a hegyről a víz, és az 

azért épült, hogy azt megfogja, és elvezeti oldalra, mert ott Tóth Eszterék mellett megy el a 

vízelvezető árok, abba beleviszi, és az viszi le a Balatonba. Tehát amíg az nem volt ott, addig 

nagyon sokszor elvitte a pincéjüket. Mert pont ott a telkek között folyik le a víz egy nagyobb 

esőnél, tehát valamilyen fokon indokolt.  

 

Balassa Sándor képviselő: És ha azt betöltjük, és azokból a lapokból szegélyt építünk, ami 

eltereli? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a gond, hogy mögötte nincs, ami megtámassza.  

 

Balassa Sándor képviselő: De valamibe bele lett süllyesztve? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igazából azt nem tudom, mi fogja meg a betont. Ez egy 

kiemelt szegély lenne, tehát ha még mögéje töltesz, azt nem fogja megtartani. Mellémegy egy 

IFA, vagy teherautó, és már ki is viszi. 

 

Balassa Sándor képviselő: De a rácsot se támasztja meg semmi. Hova ülteted rá a rácsot? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, de tényleg óriási veszélyforrás. Én nagyon 

csodálkozom, hogy ott még nem történt baleset. Én még kocsival is félek ott.  

 

Káli Magdolna képviselő: Kocsival is én mindig félek, hogyha ott valami szembejön, akár 

biciklis is, ki kell mennem az árok szélére, és ha belecsúszik a kerék, hát hogy jövök ki 

belőle?  

 

Balassa Sándor képviselő: Beljebb hozni a szélét, vannak ilyen u-elemek, beton fedlap. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, mi a megoldás, de tényleg azzal foglalkoznunk 

kell, mert áldhatjuk a szerencsénket, hogy ott még nem történt semmi. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az önkormányzat csinálta régen? 

 

Balassa Balázs polgármester: Szerintem nem, szerintem ők csinálták. Azt tudom, hogy ők 

rengetegszer kérték, hogy oldjuk meg a problémájukat, mi nem oldottuk meg, ők csináltak 

valamit. És azóta se tudtuk megoldani a csapadékvíz elvezetést azon a részen. Egyszer 

menjünk ki, aztán nézzük meg, hogy mit, miképp? Az egyirányúsítást meg ugyanúgy, ahogy a 
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Kisfaludy utcába, meg kell oldani. Most a rendezvényeken kint volt a behajtani tilos tábla, 

furcsa módon olyan könnyen el lehetett menni a Kisfaludy utcán. Szigligetiek kivételével 

senki nem jött szembe.  

A probléma jogos, foglalkozunk vele. Én úgy gondolom, hogy a házszámokkal kapcsolatban 

hoztunk egy határozatot, szerintem ehhez tartjuk magunkat, én biztos, hogy olyat nem 

szeretnék megrendelni, ami plusz költséget jelent az önkormányzatnak. 

 

Lutár Mária jegyző: Megnézzük a jogszabályi hátteret. Az a baj, hogy amikor megrendeltük 

a házszámtáblákat, akkor is volt aki évekig nem vitte el, ha el is vitte, nem tette ki, mert neki 

ez van a személyigazolványban, és nem hajlandó kicserélni. Kerámiából megcsináltatta, most 

akkor azt hogyan vegye le? Ezerféle kifogás volt, hogy miért nem teszik ki az új házszámokat. 

 

Káli Magdolna képviselő: A Kisfaludy utcába, ha az egyirányú lesz, akkor oda buszok fel 

lesznek engedve? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem, ahogy eddig alulról felmehet. A régi postától a 

parkolóig lenne egyirányúsítva, a parkolótól lefele pedig kétirányú.  

 

Balassa Sándor képviselő: Javasolom, hogy készíttessen az önkormányzat a község 

forgalmasabb útjaira vonatkozóan forgalomtechnikai tervet. Más esetében is utcákban vannak 

olyan közlekedési problémák, amelyek mielőbbi megoldása szükséges lenne. A szakértők 

által készített javaslatok alapján tudunk majd dönteni, és döntésünket alátámasztani.  

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület bízzon meg azzal, hogy 

a község forgalomtechnikai tervének elkészíttetésére kérjek árajánlatot. Az árajánlatok 

ismeretében tegyek javaslatot a község forgalomtechnikai tervének elkészíttetésére. Aki ezzel 

egyetért, kérem most szavazzon. 

 

Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

111/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a község 

forgalomtechnikai tervének elkészíttetésére kérjek árajánlatokat. 

Az árajánlatok ismeretében tegyen javaslatot a község 

forgalomtechnikai tervének elkészíttetésére.   

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balaton-felvidéki Vizitársulat részére egyéb támogatás meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérem jegyzőnőt, hogy adjon tájékoztatást a Balaton-felvidéki 

Vizitársulat megkereséséről. 

 

Lutár Mária jegyző: A társulat 2013 évben is részt vesz a közfoglalkoztatási programban, 

közfeladatait így látja el. A közfoglalkoztatásra kapott támogatás csak a közfeladatok egy 

részére nyújt fedezetet, ezért a közfoglalkoztatás saját erő részének biztosításához és a 

tervezett többi fenntartási munka elvégzéséhez szükség van a tagok részéről egyéb támogatás 

befizetésére. Erről a küldöttgyűlés 2013. május 23-án döntött. Szigliget község esetében - 

figyelembe véve az önkormányzat használatában lévő földterületet - az egyéb támogatás 

összege 2013. évre 77.942 Ft.  

 

Balassa Sándor képviselő: Milyen jogcímen? Milyen kötelezettségünk van? 

 

Lutár Mária jegyző: Tagdíjfizetési kötelezettségünk van, azt teljesítjük, ez egy plusz költség.  

 

Balassa Sándor képviselő: Dolgozik-e szigligeti, vagy nem dolgozik. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem, mert a Kassai Balázsék is kértek, mert egy ideig ott 

dolgoztak többen is, egyedül az Erdészet vitt el két embert, azon kívül semmilyen 

közmunkaprogramban nem volt szigligeti. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az, hogy Szigligeten a medret gondozza, az úgy gondolom, 

állami feladata és kötelezettsége. Úgy gondolom, támogatás kérése akkor lenne jogos, ha 

szigligetit foglalkoztatna. Így, hogy nem foglalkoztat szigligetit, úgy gondolom, valaki más 

nyelje le ezt a költséget.  

 

Lutár Mária jegyző: A taggyűlés így határozott. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez most kötelező érvényű? Ha kötelező, akkor miért beszélünk 

róla, ha nem kötelező, akkor ez a véleményem. Az állam belerángatta valamibe, abban részt 

vettek, alapvetően van kötelezettsége vízfolyások rendezésére, mederkarbantartásra, 

fenntartásra. Emeljék meg a tagdíjat, az jogos lehet, de ehhez nekünk semmi közünk nincs.  

 

Lutár Mária jegyző: Azt csinálta, végül is. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezt a közgyűlés megszavazta, küldötteinket mi is delegáltuk, 

akkor meg nincs miről itt beszélni.  

 

Lutár Mária jegyző: Csak a költségvetésben nincs benn, forrás kell hozzá. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Balaton-felvidéki Vízitársulat részére 

2013. évre egyéb támogatás címén 77.942 Ft-ot biztosítson a Képviselő-testület az általános 

tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

Balassa Sándor képviselő: Még lenne egy kérdésem. Ez most erre az évre vonatkozik, vagy 

ez most már véglegessé vált, hogy a tagdíjat emelték. 
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Balassa Balázs polgármester: Én azért mondtam, hogy 2013. évre. Tehát nem folyamatosan, 

az ez évre vonatkozó. Mert jövőre nem tudjuk, mi lesz. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület. Tehát 2013. évre 

elfogadjuk, tudomásul vesszük.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

112/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Balaton-felvidéki Vízitársulat részére 

2013. évre egyéb támogatás címén 77.942 Ft összegű támogatást 

biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé, és 

gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Részvétel a Nemzeti Vágtán 

 

Balassa Balázs polgármester: Utólagos engedelmetekkel a Festetics Vágtán elindítottunk 

egy lovat, számomra nagy meglepetés volt, hogy a második helyen végzett. Két héttel ezelőtt 

megkerestek Gyenesdiásról, hogy segítsünk rajtuk, mert kevés az induló. Gyenesből szereztek 

nekünk egy lovast és egy lovat, amelyik az első futamot megnyerte. A második futamon 

második lett, ami azt jelenti, hogy automatikusan bejutottunk a Hősök terén megrendezésre 

kerülő Nemzeti Vágtára. A képviselő-testületnek erre kötelességet kéne vállalni, próbáltam 

megtudni, nem tudom, hogy most pillanatnyilag ez milyen anyagi vonzattal jár. A ló az a 

lovas tulajdona, tehát annyival most jobb helyzetben vagyunk, mint bármikor máskor. Tehát 

nem egy bérelt ló, vagy egy harmadik tulajdonosnak a lova. Igazából most már nevezési díj 

nincsen. Itt most a felszállítás, és az ottani költségek keletkezhetnek. Nagyságrendet sem 

tudok mondani, majd amikor már tudok valamit, akkor majd jelzem. Úgy beszéltük meg a 

lovassal, hogy megosztjuk a költségeket, illetve megosztjuk majd a nyereményt, ha lesz. 

Viszont egy dolog van, amit tudok fixen. Kérdezem, hogy érdekel-e bennünket, aki volt fenn, 

emlékszik, vagy látta, hogy van Korzó, ahol a települések mutatkoznak be. Nagyon komoly 

látogatottsága volt abban az évben, amikor mi fent voltunk, alig lehetett odaférni a kiállító 

területhez. Abban az időben minden induló kapta ingyen. Most már nem adják ingyen. Tehát 

100 ezer forint + Áfa, a sátrat adják, két napra. Érdekel-e bennünket, mert erre viszont vissza 

kell jelezni. Ott szerintem tízezer ember minimum, aki elmegy, de még több is. A lényeg az, 

hogy akkor a költségeket meglátjuk, azzal kapcsolatban tájékoztatom a testületet, a Korzón 

való területbérlést én intézem, a tartalékból, nem tudok összeget mondani, azért mondom, ez a 

100 ezer az biztos + ÁFA. A Korzón való részvételről döntsünk, mert azt le kell foglalni. Aki 

ezzel egyetért, az kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a 

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

 

113/2013. (VIII. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Nemzeti Vágta rendezvényére 1 db 

sátorhelyet bérel, melynek költségeire 100.000 Ft + Áfa 

összeget biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé, és 

gondoskodjon a sátorhely foglalásáról. 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Nekem még egy tájékoztatás maradt. Majdnem vége a nyárnak. Csak tájékoztatás, augusztus 

21-én a strand és a vár tavalyi évi bevételeit összehasonlítottuk az idei év bevételeivel. A 

strandnál augusztus 21-én 8.576.760 Ft a plusz, a strandnál átléptük az 50 milliós határt, 52 

milliónál tartunk, soha nem volt ennyi a bevételünk. Tavaly volt a legmagasabb 46 millióval. 

A várnál augusztus 21-ig összehasonlítva, - úgy, hogy én úgy gondolom, az egyik 

legmelegebb nyarunk volt - 2.496.405 Ft a plusz. Tehát a várban és a strandon 11 millió forint 

plusz bevételünk van, nem vagyunk rossz helyzetben.  

 

Több tárgy nem lévén a testületi ülést 18.45 órakor bezárom. 

 

Kmf. 

 

 

  Balassa Balázs     Lutár Mária 

   polgármester          jegyző 


