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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 

Szalay Csabáné óvodavezető 
Páros Gyuláné költségvetési előadó 

 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő társaimat, Szalay 
Csabáné óvodavezetőt, Páros Gyuláné költségvetési előadót és jegyzőnőt. Ismertetném a meghívó 
szerinti napirendi pontokat: 
Megállapítom, hogy az 5 képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 
 
1. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről 
3. Beszámoló a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről 
4. Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről 
5. Vegyes ügyek 
 
Akinek még a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése van, kérem, most tegye fel. Aki el tudja 
fogadni, azt kérem, most szavazzon. Köszönöm, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a 
javasolt napirendet.  
 
1. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Ez tartalmazza 
mindazokat a módosításokat, amit a képviselő testület megszavazott. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, 
vélemény? Gondolkozni kell azon, hogy mire költjük el a pénzmaradványt.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Ma hallottam például olyan javaslatot, véleményt, hogy miért nem 
gondolkozunk el úgy az iskola megmentésén, hogy vannak itt értékesítésre szánt családi házak, azt az 
önkormányzat megvenné aránylag olcsón, és akkor hivatásos szülőknek, akik 6-7 gyereket nevelnek, 
azoknak odaadni, és ezáltal lehetne az iskolalétszámot növelni. 
 
Balassa Sándor képviselő: Olyan létszámot nem tudsz betelepíteni, ami megmentené az iskolát. 
 
Káli Magdolna képviselő: Az ötlet az nem rossz, de lássuk Hegymagas példáját, mert gyerek az van 
bőven ott is. 
 
Balassa Sándor képviselő: Elmondom erről az én gondolataimat. Most ahol csatornázunk, majdnem 
minden második ház üres. Nem mindegyik rossz állapotú, megörökölték, eladni nem lehet, viszont 
Ócsa helyett milyen jó lett volna azokat megvásárolni, tizedét rákölteni, mint amennyit oda, és akkor 
nem néptelenedik el a falu, meg az is, aki eladja, az is jól jár. 
 
Balassa Balázs polgármester: Van még ezzel kapcsolatban kérdés? Akkor, aki el tudja fogadni, most 
szavazzon. Egyhangú, köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
8/2013. (IX. 30.) 

r e n d e l e t e t  
 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről 
 
Balassa Balázs polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A beszámoló 
részletesen tartalmazza a tervezett előirányzatokat és azok teljesülését %-osan is, egyértelműen 
látszanak, hogy melyek azok, amik kevésbé, vagy jobban teljesültek. Látom a pénzmaradvány 100%-
ban teljesült. Ezzel kapcsolatban van-e valami észrevételetek? Igazából itt, ami a bevétel tekintetében 
rontja az összképet az az, hogy a pályázati bevételek még nincsenek, illetve június elején szinte nulla 
volt a strandbevétel, várbevétel. Itt a bevételi oldal tulajdonképpen eléggé hiányos. Már múltkor is 
mondtam, most is említem, hogy a strandon sose volt ennyi bevétel még, a várban a nagyon meleg 
időjárás ellenére ha jól tudom, most olyan 3 millió plusznál tartunk az előző évhez viszonyítva, pedig 
azért az hűvösebb nyár volt, úgyhogy ez azt mutatja, hogy Szigligetre az idei évben többen látogattak, 
mint az elmúlt években. Gazdálkodás ebben az időszakban is stabil volt, azóta meg elvileg javult, 
úgyhogy tényleg gondolkozni kell azon, hogy mire költjük el a pénz egy részét. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Kérdezném csupán, volt ugye tervezve a két buszmegálló, ebből lesz 
majd valami? 
 
Balassa Balázs polgármester: Mármint itt a faluban lévő két buszmegálló? A főtéren lévő 
buszmegállót Németh Katalin, műemlékes hölgy lesöpörte az asztalról, a vizesblokkal együtt,- ugyan 
azt a stílust akartuk, mint ami a nádüzemnél van -, mondván, hogy mézeskalácsházakat ő nem szeretne 
a faluban. És amikor megkérdeztem tőle, hogy akkor milyet szeretne? Neki nem az a feladata, hogy 
megtervezze, vigyünk öt rajzot, és abból majd ő kiválasztja, hogy mi tetszik neki. De ő el tudná 
képzelni a plexi buszmegállót is, neki azzal sincsen semmi problémája. A Csonkatoronynál elég 
sokáig eljutottunk az engedélyeztetési eljárásban, most éppen szüneteltetjük, mert nem tudjuk, mi a 
megoldás. Elvileg kellene buszöblöt kialakítani, csak nincs hely, úgyhogy most arra keressük a 
megoldást, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Elvileg nem lehet buszöböl nélkül buszmegállót építeni.  
Úgyhogy nincs elvetve egyik se, de pillanatnyilag azok a tervdokumentációk, amiket a képviselő-
testület elfogadott nem mentek át, vagyis az egyiknél átment, másiknál nem.  
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Balassa Sándor képviselő: Vázlat szinten kellene bemutatni valami elképzelést, elég sokféle 
buszmegálló épült most már itt a környéken, meg én is hoztam csak fotót. Nem kidolgozni, hanem 
elég lenne prezentálni, hogy ilyen jellegű, ilyen stílusú kialakítást szeretnénk.  
 
Balassa Balázs polgármester: Megmondom őszintén, hogy miután a várral voltam eléggé elfoglalva, 
ebbe nagy hangsúlyt nem fektettem. Annyit még a buszmegállókról, hogy a Ciframajor-i megállóra a 
jövő héten megkapjuk az új tervdokumentációt, amit a Paprika vendéglő tulajdonosa a saját 
tervezőjével megcsináltatott, egyeztetett a Nemzeti Parkkal, a közútkezelővel, úgyhogy oda készül egy 
új dokumentáció. Tehát még az is lehet, hogy az idei évben megvalósul az engedélyeztetés. Ennyit a 
buszmegállóról. Más esetleg? Akkor amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki el tudja fogadni a 
2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
115/2013. (IX. 12.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
 

3. Beszámoló a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Az óvodával kapcsolatban is megkaptátok az anyagot. Nagyjából az 
eltelt időszakhoz képest arányosan történt a kiadási oldal teljesítése, a bevételi valamivel kevesebb.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én egyedül itt a dologi kiadásoknál látok aránytalanul nagy költekezést. 
Nem jelenti azt, hogy túlfutsz a költségvetési kereten, Ildi.  
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Elképzelhető, egyébként miután a gáz teljesítési költsége 
január, február, március, április, május, tehát igazából ez a legnagyobb volumenű kiadás az óvodát 
tekintve. Ha ezt számoljuk, akkor ez ugye több mint öt hónap, és majd novemberben és decemberben 
jelentkezik ismét a fűtési költség.  
 
Balassa Sándor képviselő: Ugyanebben az értékben? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Nem. 
 
Balassa Balázs polgármester: Van öt havi fűtés, és még vissza van kéthavi fűtési díj. Mert a 
decemberit januárban fizetjük. 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Erre akartam rávilágítani, hogy a gáz a legnagyobb volumenű 
kiadás, de összességében, ami hátra van, akkor itt már csak novemberben és decemberben lesz 
kifizetés, viszont az év elején meg volt januárban, februárban, márciusban, áprilisban meg májusban 
is.  
 
Balassa Balázs polgármester: És azért elég hideg telünk volt.  
 
Balassa Sándor képviselő: És akkor ezen belül mennyi a gáz? Mondjuk éves viszonylatban? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Pontosan meg tudom neked mondani.  
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Balassa Sándor képviselő: Nem kell pontosan, nagyságrendileg? Csupán kíváncsiságból. 
 
Szalay Csabáné óvodavezető: Nyár elején volt egy testületi ülés, amikor az eszközfejlesztésről 
szavaztatok, az még nincs teljesítve, csak egy része. 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: De arra is meg van a fedezet, azért volt ott 3 millió forintos 
tartalék. Szóval az első félévben 1 millió 198 ezer volt a gáz, és akkor ez ilyen megoszlásban, hogy 
januárban 192, februárban 293, márciusban 304, áprilisban 253, májusban 147 és akkor még júniusban 
is 7 ezer forint. Azt mondom, hogy ez a legnagyobb tétel.  
 
Balassa Sándor képviselő: Most mondhatnám azt is, hogy irreálisan nagy. Nem sokkal nagyobb egy 
normál családi háznál. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez nem így van. Egy óra méri az iskolát meg az óvodát. Tehát nincs 
külön mérő. 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Így van, az összes költséget 60-40 %-ban osszuk. 
 
Balassa Sándor képviselő: Hát ennek most még nincs jelentősége, de ha átkerül az iskola fenntartása? 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor fel kell tenni az iskolának egy mérőt. Pillanatnyilag teljesen 
mindegy, hogy melyik ujjunkat harapjuk. Akkor, aki el tudja fogadni az óvoda 2013. évi első félévi 
költségvetés gazdálkodásáról szóló előterjesztést, az kérem, most szavazzon. Egyhangú igen döntés 
született.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
116/2013. (IX. 12.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 
A Képviselő-testület a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
 
4. Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének első félévi 
teljesítéséről 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Erre vonatkozóan is mindenki megkapta az anyagot. Kérdezem 
jegyzőnőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Lutár Mária jegyző: Nem. 
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben kérdésetek van, tegyétek fel. Igazából működik a 
rendszer, úgy tűnik, életképes, reméljük, hogy hosszútávon is az lesz. Fennakadás még nem volt, tehát 
működtek a hivatalok, úgy néz ki, talán beáll mindenki szép lassan a sorba. Hegymagas is kifizette az 
időarányos tartozását. Tavalyi tartozásokat kifizette, hivatalhoz, körjegyzőséghez a kintlévőségeket. 
Esetleg ezzel az anyaggal kapcsolatban van-e kérdés? Akkor, aki el tudja fogadni, kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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117/2013. (IX. 12.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 
A Képviselő-testület a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
 
5. Vegyes ügyek 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk a vegyes ügyekre. Iskola részéről kérés fogalmazódott meg 
a rajz szakkörre vonatkozóan. A lényege az, hogy a rajzot tanító pedagógus a tapolcai 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában a hét minden napján 16 óráig dolgozik, 
tehát elvileg és gyakorlatilag is az óraszáma alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem 
járulhat hozzá, hogy külön még órát adjon bárhol, így a szakköri rajzoktatás veszélybe került, és az 
iskola részéről olyan kérés fogalmazódott meg, hogy havonta 4 órát, hogyha az önkormányzat tudna 
vállalni. Ez azt jelenti, hogy 2.000 forint óránként, tehát havi 8.000 forint, maximum10.000 forint 
összeg, tudnánk-e segíteni ennek a szakköri munkának a megmaradását? 
 
Balassa Sándor képviselő: Ezek szombati foglalkozások lennének, tizenvalahány gyerek jelentkezett 
erre. Úgy gondolom, hogy hasznos és eredményes volt a tevékenysége eddig is, szeretnék, ha 
fennmaradna ez a foglalkozás. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Szigligeti Általános Iskola rajz szakkörének 
működéséhez – a rajztanár megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásához – támogatást biztosítson 
a Képviselő-tstület. A támogatás összege 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 15-ig havi 4 óra – 
2.000 Ft/óra – óradíjának megfelelő összeg. 
A Képviselő-testület a támogatás összegét az általános tartalék terhére biztosítsa. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Testület egyhangúlag igennel szavazott. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
118/2013. (IX. 12.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 

 
A Képviselő-testület a Szigligeti Általános Iskola rajz 
szakkörének működéséhez – a rajztanár megbízási szerződéssel 
történő foglalkoztatásával – támogatást biztosít. A támogatás 
összege 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 15-ig havi 4 óra 
– 2.000 Ft/óra – óradíjának megfelelő összeg. 
A Képviselő-testület a támogatás összegét az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a 
képviselő-testület elé. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: A Csoknyai köves úton történt egy káresemény. A kocsi aljára 
felcsapódott egy kő, és kárt okozott a kocsiban. Ügyvédhez fordult, az ügyvéd küldött egy levelet, 
amire elég érdekes választ adtam, erre a tulajdonos felhívott telefonon, elbeszélgettünk, elismerte a 
hibáját abban, hogy miért fordult rögtön ügyvédhez, elítélte az ügyvéd magatartását, aki egyből 
megírta, hogy kamatokat, meg ügyvédi költséget kér az ügyfele, továbbá minden költséget az 
önkormányzat fizet. A károsult írt egy levelet, amiben a partnerségünket kéri. (Felolvassa a levelet.) 
 
Balassa Sándor képviselő: Tehát igazolható az, hogy ott történt? 
 
Balassa Balázs polgármester: Így van. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Mennyi ezer forintban? 
 
Balassa Balázs polgármester: 95.598 forint. 
 
Káli Magdolna képviselő: Kevesebb, mint az ügyvédi költség. 
 
Balassa Balázs polgármester: Azzal nem is foglalkozunk, azt mondtam, hogy esetleg bíróságon. Azt 
mondom, hogy valószínűleg el lehetne menni bíróságra, lehet, hogy meg is lehetne ezt úszni, főleg 
azért, mert az egyik kerekével közlekedett csak az úton, a másikkal az erdőben.  
 
Balassa Sándor képviselő: És teljes összegű kártérítést gondol, tehát neki semmi felelőssége nem 
volt? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ennyi a kár. Casco-ja nincs, a kötelező meg nem fizeti. Ő először a 
biztosítóhoz ment, hogy ott elrendezze, aztán mivel a biztosító semmit nem adott, utána kereste a 
megoldást, hogy hogyan fog pénzhez jutni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én azt mondom, megosztott költségviselés. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Igen, én is valahol ezzel értek egyet. Mert őneki is van abban 
felelőssége, hogy rosszul mérte fel az útviszonyokat. 
 
Balassa Balázs polgármester: És milyen mértékben? 
 
Balassa Sándor képviselő: Fele-fele.  
 
Balassa Balázs polgármester: Aki azzal egyetért, hogy 50%-ban álljuk a kárt, az kérem, most 
szavazzon. Testület egyhangúlag igennel szavazott. Köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
119/2013. (IX. 12.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 

 
A Képviselő-testület Czeczon József bejelentése alapján a 
Csoknyai úton, részben az út hibájából történt károkozást 
elismeri, a személygépkocsi tulajdonosának a számlával 
igazolt javítási költség 50 %-át megtéríti. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Jövő héten lesz a Nemzeti Vágta. Említettem, hogy esetleg szombaton 
vagy vasárnap igénytől függően a kisbusz fölvinné a képviselőket. Melyik nap legyen, illetve ki 
szeretné? Szombaton biztos, hogy a ló futni fog, vasárnap már nem. Nehéz csoportot kaptunk. Úgy 
egyeztünk meg a lovassal, hogy mi fizetjük a szállásukat, a ló felvitelét, meg valamennyi ételt kapnak. 
Ha nyerünk valamennyit, akkor abból kivonjuk a költségeket, a többit meg ő kapja meg. Régen úgy 
volt, hogy 1 millió volt egy futamgyőzelem, most már csak 300 ezer forint. Régen úgy volt, hogy 20 
millió volt a győzelem, most azt hiszem 5 millió, vagy 3. Azért itt a pénzdíjak nagyon csökkentek, 
úgyhogy ez nem is erről szól. Szerintem szombaton érdemes menni.  
 
Térjünk át a Süllő Fesztiválra. Átadom a szót Káli Magdolna képviselőnek. 
  
Káli Magdolna képviselő: Elérkezett a pillanat a Süllő Fesztivál aktív szervezéséhez. Október 19-20-
án lesz az idén a Süllő Fesztivál. Én az előző évekhez hasonlóan szeretném az önkormányzat 
támogatását kérni, legalábbis a korábban felmerült bérleti díjjal kapcsolatban. Szeretném, hogyha az 
idén se kellene bérleti díjat fizetni. Természetesen, ha valami kárt okozunk, vállaljuk annak a 
kifizetését, vagy helyreállítását.  
 
Balassa Balázs polgármester: Képviselő társaim? 
 
Balassa Sándor képviselő: Az én véleményem semmit nem változott. Úgy gondolom, amikor Süllő 
Fesztiválról beszélünk, és az önkormányzatnak ebből nulla a bevétele, esetenként kiadása, vagy 
hátránya származik, pár ember jókat nevet rajtunk, és nem hiszik el, hogy ez így van. Én továbbra is 
úgy gondolom, hogy egy ekkora rendezvény, amelyik ekkora terhet jelent a falunak, mert úgy 
gondolom, hogy a tavalyi év olyan szintű terhet jelentett, hogy az nem igaz, hogy közlekedni nem 
lehetett, egy irreális igény az, hogy ebből az önkormányzatnak ne legyen bevétele. Továbbra sem 
tartom helyesnek azt, hogy ezt a rendezvényt az önkormányzat nem használja ki arra, hogy bevétele 
származzon belőle. Ennyi, én továbbra sem fogom megszavazni a nulla finanszírozást, tehát azt, hogy 
az önkormányzatnak ebből nem lesz bevétele. 
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából én ma ránéztem a programra, ennyi lesz az összes program? 
 
Káli Magdolna képviselő: Hát még talán egy-két zenekarral bővül, akik tényleg ingyen lépnek fel 
nekünk. Teljesen le kellett csökkentenünk a programot is, annyi a kifizetés, most összeállítottunk egy 
költségvetést, hogy egyszerűen nem tudunk több programot szervezni. Bevételekre akarunk a 
vállalkozóktól szert tenni, hát azt meg kell, hogy mondjam, nem könnyű. És van, akivel egyszerűen 
nem lehet mit csinálni, ha nem fizet, akkor is kinyit. Továbbra is ezek a gondok megmaradtak, a 
költségek nőttek, most próbálunk ugye pályázni, de ez a pályázat is utófinanszírozott, ha megnyerjük. 
És a pályázati pénzből is csak a szolgáltatásokat lehet kifizetni. Tehát amit megrendelek 
katasztrófavédelmet, mentőautót, béreket ebből nem lehet kifizetni, rezsit nem lehet kifizetni, tehát 
gyakorlatilag csak a programot és a szolgáltatásokat fogjuk tudni ebből kifizetni, hogyha megnyerjük a 
pályázatot. Itt ez a gond, hogy attól függ, hogy mennyi pénzt nyerünk, vagy mennyire pályázunk, de 
hiába lesz a fesztiválnak akkora költsége, nem fogunk tudni belőle mindent kifizetni. Van, aki eddig 
aktívan segített, és ingyen segítettek, hát sajnos ennek az ideje is lejárt, mert senki nem fog ingyen 
dolgozni. Kellenek emberek, akik ott tisztaságot tartanak, akik az őrzésben segítenek, ez mind pénzbe 
kerül. A kordonok bérlése, tehát az, hogy valamennyire biztonságossá tegyük a parkolást, pénzbe 
kerül. Ugye a Te segítségedet kértem abban is, hogy ott a sorompóval elzárt területen segítsél abban, 
hogy a tulajdonosát megkeressük és megkérni, hogy erre a két napra kinyissa azt a parkoló területet, 
holott minden évben mi szépen lekaszáltatjuk azt a területet, legalább akkor rendben van. De minden 
pénzbe kerül. Ez mind az egyesületnek a kasszáját terheli.  
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából tavaly én voltam az aki, egyértelműen azt mondtam, hogy ne 
kérjünk pénzt, ne is adjunk, - ezt egy kicsit ironikusan mondtam, mert azért elég sok költségünk volt -, 
csakhogy támogatást ne adjunk. Viszont a tavalyi év nekem bizonyos szempontból nagyon komoly 
negatív élmény volt, a hosszú kígyózó sorok a vendéglátóegységeknél, vagyis ahol halat, ételt lehetett 
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enni. És a végén, amit kaptak az nagyon sok esetben átsütetlen, rossz minőségű, mivel ennyi idő alatt 
nem lehet megsütni egy süllőt. Én úgy gondolom, hogy ez a tavalyi év ilyen tekintetben nem volt 
pozitív visszhangú nagyon sok vendég körében. Aki ilyen halat kapott, aki két órát várt a halra, annak 
valószínűleg negatív élményei voltak, és nem pozitív. Azt mondom, a bevételek növelése, a vendégek 
korrekt és jobb kiszolgálása érdekében be kell vonni több vállalkozót, aki ételt ad.  
 
Káli Magdolna képviselő: De tudod, a strandnak a kapacitása ennél többet nem bír el. Tehát maga az 
áramlehetőség. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor aggregátor kell, vagy valami más megoldás. Egyszerűen az, 
hogy órákat kellett állni egy halért, és mindenki tudja, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy az 
áram nem bírja el, a vállalkozók nem akarják, hogy bejöjjön bárki vidéki is.  
 
Káli Magdolna képviselő: Ez az idén nem így van. Tehát, hogyha a vállalkozóinkat nem érdekli, az 
idei év lesz az első, hogy bejöhet külsős, lehet, hogy sokkal jobb minőséget fog előállítani, de most 
tényleg azt mondtuk, hogy akkor jöjjön be külsős. Valahova le is kell ültetni a vendéget, egyrészt sok 
a kézműves, sokan jelentkeznek az idén is, holott tényleg megemeltük az árakat. De hát az adja meg 
igazából egy fesztiválnak a sava-borsát, tehát nem lehet az, hogy csak kinyitjuk a halas büféket, és 
akkor csak halat árulunk. Ehhez hozzátartozik a kézműves vásár is, és azt láttad tavaly, mennyi ember 
ült, ugye a kitelepülők voltak a fűzfa alatt, oda több ember már nem fért el. Jobb oldalon, ahol a 
nagysátor van, oda is telepítettünk ki pár kézművest, de hát ott se lehet biztonsági szempontból, én is 
azt mondom, hogy nem lehet többet. Tehát én se szeretnék többet. Ezt most így nem a vállalkozók 
védelmébe mondom. Hangsúlyozom, hogy most jött el az az idő, amikor igenis a külsősök be lesznek 
engedve, ha a saját vállalkozóink megengedik. 
 
Balassa Balázs polgármester: Én biztos vagyok benne, hogy a külsősök nem 30 ezer forintot, hanem 
azok kifizetnék a 100 ezer forintot is, vagy akár még többet is, hogy itt helyet kapjanak.  
 
Káli Magdolna képviselő: Igen, de hát az egyesületnek az is feladata volt, hogy tényleg védje, mivel 
ezek a vállalkozók hozták létre az egyesületet, tehát úgy gondolom, hogy így volt korrekt. De ha nem 
úgy viselkednek az egyesülettel, vagy ezt nem látják be, hogy ebbe igenis invesztálni kell, és az 
egyesületnek nagyon sok költsége van ezzel, akkor igenis bejöhet külsős. De hát ez még teljesen nem 
dőlt el, de sokkal több vállalkozót nem szeretnénk, mert láttam, hogy egyszerűen nem lett helye az 
embereknek. Tehát attól is félni kell, hogy most jelentkezett 75 kézműves, de azok sose jönnek meg 
mind, hogy legyen egy 50, akit el lehet helyezni, meg nem beszélve, hogyha olyan az idő, mint egyik 
évben, ahogy jártunk, hogy nem tudtuk a kézműveseket hova eltenni, mert a bokáig érő sárba nem 
lehet elhelyzeni. Tehát ettől is az ember tart, de egyszerűen más helyszínt nem tudunk ennek találni, 
ezt már sokszor átbeszéltük. Parkolási lehetőség is csak ott lehetséges. Igen, ez egy gasztronómiai 
fesztivál, országossá nőtte ki magát, csak ahogy látom, hogy egy szegedi halászléfőző fesztiválnak 
mennyi a költségvetése, meg a miénk, hát nevetséges, és mindig ezen kínlódunk, hogy az egyesületnek 
ezen nincsen nyeresége. Én elhiszem, lehet, hogy azt hiszik, hogy az önkormányzatnak is van ezen 
nyeresége, mondjuk nem hiszem, hogy a tapolcai Pisztráng-fesztiválból az önkormányzatnak olyan 
nagy nyeresége lenne. A vállalkozónak saját magának biztosan, de itt ugye egy egyesület csinálja 
egyelőre, mert ezt a jogot azért nem kívánjuk átadni egyik vendéglátóegységnek sem. Úgyhogy nem 
vagyunk könnyű helyzetben. Ti is tudjátok, hogy pont mi vagyunk azok, az elnökség, akinek ebből 
semmilyen haszna nincs, csak valamiért csináljuk, hogy igenis valami jó elkezdődött, és ezt már 
országosan jegyzik. Azóta már van harcsafesztivál, most ma láttam, hogy a mi weblapunkon már 
szerepelünk az I. Siófoki Balatoni Halfesztivál mellett. Tehát hirtelen mindenki elkezdett 
keszegfesztivált, harcsafesztivált, balatoni halfesztivált, mindenhol egy olyan jó buli kezd lenni. Hét 
év után úgy gondolják, hogy ezt máshol is meg lehet lépni. Mi meg szeretnénk, hogy ez azért 
fennmaradjon, tehát ez a Süllőfesztivál Szigliget nevével kapcsolódjon össze, és ez megmaradjon.  
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Baráth Sándor képviselő: Belépőt kell szedni, jelképes áron, 100 forintért, adni kell egy 
süllőfesztiválos emblémával ellátott tányért, amiből tud enni a vendég, vegyék meg a vendéglátósok, 
csináltassák meg és szedjünk 100 forintos belépőt.  
 
Káli Magdolna képviselő: A belépő az többször felmerült, ezt a vezetőség nem fogadta el, a 
vendéglősöknek a zöme nem fogadja el, mert megakasztjuk a sort. Most beszélünk róla, most ez egy 
olyan dolog, ha mondatok egy összeget, mert bérleti díjat kell fizetni, akkor majd megpróbáljuk 
valahogy rendezni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nekem lenne egy alternatív javaslatom. Építsék be a bérleti díjat a 
pályázatba a strandra vonatkozóan, ha nyer a pályázat, akkor kifizetik nekünk a bérleti díjat, ha nem, 
akkor így jártunk.  
 
Baráth Sándor képviselő: Mennyit lehet pályázni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Összesen 2 milliót lehet. 
 
Káli Magdolna képviselő: Rendben van. Akkor átvállalja az önkormányzat a katasztrófavédelem, 
meg legalább a mentőnek a kifizetését. Irreális összeget én is tudok mondani. Itt egy gond van, még 
akkor is, ha a pályázatra azt mondják, hogy igen, még ha a szerződéskötés megtörténik, még mindig 
előfordulhat, hogy mégse kapjuk meg a pénzt. Valahol csak a realitás talaján kell maradni. Ha 1 
milliót kér az önkormányzat, akkor ezen a ponton rögtön vissza is mondom, mert akkor a fesztivált 
nem lehet megrendezni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Magdi, Te most a testületet kényszerhelyzetbe hoztad. Utolsó pillanatban 
felvetetted a Süllő Fesztivált, holott tudtad a tavalyi évből eredően, hogy itt azért nem olyan kerek a 
dolog, mint ahogy itt előző években volt, mert igenis úgy gondolom, teljesen jogos igénye az 
önkormányzatnak, hogy az ő területéért bérleti díjat kér akkor, amikor ott nagyon nagy pénzek 
forognak, és egyesek nagyon nagy bevételre tesznek szert úgy, hogy nem tesznek hozzá. Tehát az, aki 
ad hozzá alapvető, elemi megrendezési lehetőséget, azok nem kapnak belőle semmit, sőt éveken 
keresztül kiadása volt miatta. Úgy gondolom, ez teljesen abszurd dolog.  
 
Káli Magdolna képviselő: Jó, de hát azért itt az összeg nagysága a baj. 
 
Balassa Sándor képviselő: Nem az a baj, hogy nem lehet kigazdálkodni, az a baj, hogy ti nem 
tudjátok kigazdálkodni.  
 
Káli Magdolna képviselő: Hát Sanyi, akkor nagyon szívesen átadom neked jövőre ezt a lehetőséget, 
megpróbálhatsz itt a vállalkozókkal zöldágra vergődni. Amikor megalakult ez az egész, ez az 
egyesület, teljesen más alapokról indult. Akkor volt egy ilyen társadalmi összmunka, aztán egy idő 
után ez el üzletiesedet. De ha most csak üzleti alapokra helyezzük, akkor tényleg a kicsik ki fognak 
szorulni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Van más értelme ennek a Süllő Fesztiválnak az üzleti alapokon kívül? 
 
Káli Magdolna képviselő: Miért, most ez szerinted Szigligetnek nem egy előny, vagy nem egy 
színfolt? 
 
Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben Szigliget olyan szinten bent van 
a köztudatban, pozitív értelemben, hogy ezen a Süllő Fesztivál se nem oszt, se nem szoroz.  
 
Káli Magdolna képviselő: Hát akkor szerinted ez nem is kell? Ez a térségben, ebben az egész 
régióban ez a leghíresebb, azért csinálják egymás után a halfesztiválokat. Nem kell, akkor azt 
mondjuk, nem kell Szigligetnek a Süllő Fesztivál, a jogot majd valakinek eladjuk, vagy más 
megcsinálja. 
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Balassa Sándor képviselő: Mert úgy gondolod, azért, hogy Szigligetnek neve legyen, hogy 
fennmaradjon a neve, szüksége van a Süllő Fesztiválra? 
 
Káli Magdolna képviselő: Nem hogy fennmaradjon a neve, hanem ez az egész régióban egy 
gasztronómiai fesztivál. Ebből induljunk ki, hát hogyha ez nem kell, el kell vinni Györöknek, fel kell 
ajánlani Györöknek, vagy Vonyarcnak. 
 
Balassa Sándor képviselő: Miért kell Szigligetnek? 
 
Káli Magdolna képviselő: Nem jó, ha nagy látogatottságot vonz? 
 
Balassa Sándor képviselő: Ilyen áron nem biztos. 
 
Káli Magdolna képviselő: Ahogy meghallgattam az embereket, ahogy beszélgetnek, mindegyik azt 
mondja, na vége a szezonnak, de még Süllő Fesztiválra visszajövünk. És egy nagy közönség az is, 
akinek itt van nyaralója, és tényleg ide szívesen visszajön még októberben.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nem jó irányba megy el a beszélgetés. Én úgy gondolom, hogy a Süllő 
Fesztivál összenőtt Szigligettel, van ennek hozama, ha más nem, reklám. Én úgy gondolom, hogy a 
pályázatba be kéne rakni egy összeget, mivel most amit mondtál, pályázat nélkül, ha nyer, ha nem, 
akkor is a programokat meg fogjátok csinálni, ez csak egy haszon. Ha nyer a pályázat, legyünk 
őszinték, akkor a veszteséget csökkenti, ennyi. Azt, amit esetleg a vállalkozóknak be kellene pluszban 
fizetni, az itt a pályázat kapcsán visszajöhet. Ilyen szempontból senkit nem zavar az, csak az, hogy 
nem érzik át a vállalkozók, de nemcsak itt nem érzik át, akár Badacsonyban, akárkivel beszélgettem, 
mindenki azt mondja, hogy itt természetes, hogy kapnak a vállalkozók. Máshol nem ennyire 
természetes. Ez nemcsak a Süllő Fesztiválnál mutatkozik, mindenhol kimutatkozik. Én azt javasolom, 
hogy a pályázatba be kellene építeni 300 ezer forintot. Ha bejön, akkor átutaljátok bérleti díjként az 
önkormányzatnak. A képviselő-testület is egyetért azzal, hogy tudatosítani kell minden vállalkozóval, 
a jövő évben nem érdekel bennünket, hogy őnekik mennyi hasznuk van, de a terheket igenis a 
vállalkozókra át fogjuk hárítani. Nem a Turisztikai Egyesületre, a vállalkozókra át fogjuk hárítani, 
úgyhogy a jövő évben úgy kell a Süllő Fesztivált szervezni. Tehát az önkormányzat a vizesblokk 
használatáért, a terület használatáért bérleti díjat fog kérni az ott működő egységektől ugyan úgy, mint 
a kitelepülő egységektől. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm. Három igen, egy 
tartózkodás, és egy nem.  
 
A Képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
120/2013. (IX. 12.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 

A Képviselő-testület a Süllő Fesztivál idejére a strand területének 
bérleti- és a vizesblokkok használatának díját 2013. évre 300.000 Ft 
összegben állapítja meg amennyiben a Szigligeti Turisztikai Egyesület 
a fesztivál költségeihez pályázati támogatást nyer. 
Tájékoztatja a Szigligeti Turisztikai Egyesületet, hogy az 
önkormányzat 2014. évben a Süllő Fesztivállal idejére a strandi 
vizesblokkok használatáért, a strand területéért a vállalkozóktól bérleti 
díjat kér. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
 
 



 11 

 
Szabó Tibor alpolgármester: Tolmácsolnám Miklai Ferenc észrevételét, hogy a Közösségi Házban 
nincsen fogas. Aztán Sipos Józsi bácsi tiszteletteljes kérését is tolmácsolnám, hogy nagyon szeretné, 
ha annak a nyárfának a tetejéből le lenne vágva, mert nem látják a horgászok a piros jelzést. Azt 
mondta, hogy nagyon kérne bennünket, hogy arra a toronyra órát szereljünk, hogy a strandoló is lássa, 
hány óra, meg a horgász is.  
 
Baráth Sándor képviselő: Feleségem észrevétele, hogyha a strandparkolóból próbáljuk a babakocsit 
feltolni a járdára, ott ugye közel 30 cm-es a szintkülönbség, azzal lehet-e valamit tenni?  
 
Balassa Balázs polgármester: Nyárra az egész járdát rendbe kéne rakni, egységesíteni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Meg én úgy gondolom, hogy azon a zöld szigeten végigvihetnénk egy 
járdát.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ott az egészet meg kellene csinálni, felverni az összes betont, ott 
jövőre rendbe kell rakni.  
 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs az ülést 19.15 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
  
 


