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Készült a Képviselő-testület 2013. november 28-án 18.00 órai kezdettel tartott 
közmeghallgatásról.  
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget Kossuth u. 27. 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
A közmeghallgatást megnyitom. 
 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a szokásos év végi összejövetelünkön, amikor próbáljuk 
értékelni az évet. A lakosság véleményezheti az ez évi munkánkat, hiányosságokat, 
pozitívumokat. Az idei év is egy nehéz év volt. Pár héttel ezelőtt azt mondtam, hogy ennyit 
nem kellett azért dolgozni, hogy azt az eredményt elérjük, amit elértünk, hogy egyáltalán 
szinten tartsunk, bizonyos feladatokat ellássunk, megfeleljünk a törvény szabta előírásoknak. 
Ilyen még nem volt, hogy szinte naponta változtak az előírások. Illetve a legnagyobb feladat, 
az önkormányzati átszervezésből fakadt. Úgy gondolom, hogy ezt az akadályt is jól vette az 
önkormányzat. Az idei év költségvetése 693 millió forint volt. Pillanatnyilag úgy érezzük, 
hogy az idei évet körülbelül 68 milliós tartalékkal zárjuk. Illetve még mindig értékpapírokban 
van Bahart részvényünk 41 millió forint. A Bahart részvényekkel kapcsolatban biztos, hogy 
sokat hallanak arról, hogy minden önkormányzat abban látja a kiutat, hogy ezt értékesíti. Mi 
ezt nem tettük meg. Lehet, hogy hibáztunk, mert valószínűleg a Bahart részvényeket 
értékesíteni most már nem nagyon lehet. Siófok városa olyan túlsúlyba került, főleg így, hogy 
Keszthely is támogatja őket, nem mondom, hogy elértéktelenednek, de most pillanatnyilag 
nincs piaca. A képviselő-testületben nem is fordult meg, hogy értékesíteni kívánná a 
részvényeket. A strand és a vár bevétele meghaladta a tavalyit, inkább úgy fogalmaznék, hogy 
soha nem volt ilyen mértékű. Ez a strand tekintetében érthető, mert nagyon meleg nyár volt. A 
vár tekintetében pedig úgy gondolom, hogy egyre inkább beérik a munkánk. Ilyen 
kánikulában, mint az idei évben volt, ennyi vendég felmegy a várba, az jelent valamit. 
Mindazok, akik azért tettek, azért dolgoznak, hogy a vár minél népszerűbb legyen, azok jó 
munkát végeztek. Tehát összességében a turizmusból származó bevételünk nőtt. A 2013-as 
évben sem emeltünk adót, tehát nem feltétlen abban látszik a megoldás, hogy a lakosság 
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terheit növeljük. Viszont a szemétszállítás díj esetében már nem tudtuk levenni a terhet a 
lakosság válláról, ezt mindenki saját bőrén érezte. Addig, míg volt BÖKI, addig az 
önkormányzat teljes mértékben átvállalta a költséget. Sajnos a törvényi szabályozások nem 
tették lehetővé, hogy az önkormányzat saját tulajdonában lévő cég megmaradjon, és szép 
lassan elindult egy olyan folyamat, aminek az eredménye az, ami. Elég jelentős 
szemétszállítási díjat kell fizetni, bár az idei év végére azért ez mérséklődött. Tehát egy kicsit 
csökkent az év elején meghatározott összegekhez képest. De jövőre valószínűleg sajnos ez 
megint emelkedni fog.  
Az idei évben is zavartalanul működtettük intézményeinket, óvoda, iskola, hivatal. Az iskolát 
annak ellenére, hogy tulajdonképpen állami kézben van, az épület működtetését mi vállaltuk. 
Itt Tapolca térségében mi voltunk Tapolcán kívül az egyetlen önkormányzat, aki az iskola 
épületének működtetését felvállalta, mondván, hogy akkor legalább nem lesz lelakva az 
épület, amikor visszakapjuk. Én úgy gondolom, hogy ez eddig igazolódott is.  
Szociális háló én úgy gondolom továbbra is stabil. Általános iskolába, óvodába, 
felsőoktatásba járó gyermekek megkapták a támogatást az iskolakezdéshez. Idei évben az 
eddigiekhez képest magasabb összeget kaptak. Felsőoktatásba járók pályázhattak, éppen most 
értékeltük a Bursa Hungaricára beérkezett pályázatokat. Illetve akik, rászorultak, és 
fogalmazzunk úgy, hogy saját hibájukon kívül estek abba a helyzetbe, amibe estek, ők a krízis 
alapból kaptak támogatást. Azok is, akik saját hibájukból estek, de úgy gondoltuk, hogy 
rendkívül fontos, hogy valamilyen fokon segítsük őket. Rászoruló gyermekek számára 
ingyenes étkezést biztosítottuk, az idősek számára pedig úgy gondolom, hogy nagyon jól 
működő rendszer alakult ki, amelynek központja Lesenceistvánd, és természetesen a rászoruló 
időseket próbáljuk ellátni.  
Én a legnagyobb eredménynek tartom, hogy megalakult a Szigligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal, erről beszéltem az előbb. Kevés önkormányzat mondhatja el magáról, hogy az 
átalakulásból úgy jött ki, hogy meg tudta tartani a hivatalát. Tehát most pillanatnyilag a hat 
település, Hegymagas, Kisapáti, Káptalantóti, Nemesgulács, Badacsonytördemic illetve 
Szigliget hivatalának központja Szigliget, úgy, hogy Gulácson és Tördemicen megmaradt 
helyben az ügyintézés.  
2013-as év során a váras projekt komoly mértékben lekötötte az energiáinkat. Nem véletlenül 
mondtam azt, hogy ennyire nehezen nem éltük még meg, főleg az utolsó időszakot. Maga az 
összeg nem volt olyan nagyon nagy, mert 300 millió forintot nyertünk a várra, de nagyon 
összetett volt a feladat. Tulajdonképpen 40 tételből állt össze maga a várpályázat. A 
beruházás, az építési munka is 26 tételből. Ezt koordinálni, nem volt egyszerű. Hat 
közbeszerzést írtunk ki, 6 közbeszerzés győztesével, ezen kívül volt 5 meghívásos pályázat, 
tulajdonképpen 11 kivitelező céggel kellett úgy összehozni ezt a munkát, hogy mindenki a 
másik alá tudjon dolgozni. De nagyon bízunk abban, hogy határidőre elkészül. Sajnos 
bizonyos problémák miatt, amit most nem akarok ecsetelni, az építési beruházás 
szeptemberben indult május helyett. 6-7 hónap helyett 3 hónapos beruházási idő van, és a 
projekt átadása ez év december 19-e. Meg van az időpont. Navracsics úr fogja átadni. 
Legyünk optimisták, hogy az időjárás még kitart. Hogyha megengedik, akkor pár képpel 
mutatnám, hogy mi történt, hogy lássák milyen volt a beruházás előtt, beruházás közben. 
Legyünk büszkék rá, szép helyen élünk, szép várunk van. Annak ellenére, hogy az idei évben 
lekötötte az erőinket maga a várprojekt a levezetése, ennek ellenére kisebb fejlesztések is 
megvalósultak. Akkor, amikor hitel nélkül tudunk egy települést működtetni, - ami nem 
biztos, hogy most pozitívum - akkor minden fejlesztés úgy gondolom hasznos és dicsérendő.  
Két buszmegálló készült el, bizonyára, vannak olyanok, akik emlékeznek rá, egy évvel ezelőtt 
azt kérdeztem, hogy van-e szükség erre a két buszmegállóra? Mert úgy gondoltuk, hogy 
viszonylag kicsi a kihasználtsága. Itt egyértelműen a testületet meggyőzték azok, akik itt 
voltak, hogy igenis erre a két buszmegállóra szükség van. Ez a szeszfőzdei buszmegálló és a 
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Szente buszmegálló, ami elkészült. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy 
Szigliget miliőjébe mi illik? Én úgy gondolom, hogy egy olyan buszmegálló, ami beleolvad a 
tájba, annak ellenére, hogy valamilyen fokon ez egy átlagos buszmegálló, elfogadható. 
Képviselő-testület úgy gondolja, hogy nem kell a településre mindenhová „házat” építeni. 
Ezeket a buszmegállókat vásároltuk, ezeknek alakítottuk ki a helyét. Tehát ez a két 
buszmegálló lett pótolva. Nekem tetszik, remélem, hogy a lakosság is el tudja fogadni, és 
használja.  
Nagyon fontos fejlesztési terület volt az idei évben a strand. A strand területét bővítettük, 
tavaly novemberben kértük meg a szakhatósági engedélyt, hogy bővíthessük a strandot, ehhez 
képest májusban meg is kaptuk. Akkor a képviselő-testület elgondolkodott, hogy egy 
hónappal a szezonnyitás előtt szabad-e ennek nekiállni. A döntés az volt, hogy igenis meg kell 
csinálni, és a szezonban már élvezni kell a kibővített strandot. Ez valamilyen fokon sikerült. 
Az új füves területnek sikere volt. Áthelyeztük a sportpályákat, kicseréltük a parti lépcsőket, 
kerítést építettünk, 120 méterrel megnagyobbítottuk. 1000 m2 gyepszőnyeggel megnöveltük a 
területet, a fölé tettünk napvitorlát, a hintákat áthelyeztük. Elkészült a bio-kazános 
fűtésrendszer a hivatalban és az orvosi rendelőben, már használjuk is. Én úgy gondolom, hogy 
ez egy jó döntés volt, ingyen volt, nem került egy fillérünkbe se, 22 milliót kaptunk az 
államtól. 2 dolgozónak a bérét plusz a teljes költséget. A településen keletkező 
zöldhulladékkal fűtünk.  
Közösen a Bakonyerdő Zrt-vel megépült az Óvárban a kilátó. Akik voltak fenn, láthatják, 
hogy kulturált környezetben egy tetszetős építményt adtunk át. Reméljük, hogy nagyon sokan 
fogják használni, és nagyon sokan fogják szeretni.  
Folyamatos feladat a településen a karbantartási munkák. Iskola, óvoda, vár, ezek minden 
évben prioritást élveznek. Az idei évben belépett a képbe a Farkas Villa. A Farkas Villának 
lejárt a bérleti jogviszonya, a bérlő szerette volna meghosszabbítani, de a testület nem 
támogatta. Ennek két oka volt, se villany nem volt, se víz nem volt, mivel nem fizették a 
közüzemi díjat, ezért kikapcsolták. Így a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem adjuk bérbe 
tovább a bérlőnek. Új villanybekötést építettünk ki, kívül a vakolatot levertük, amit még le 
kellett, újból vakoltuk. Bútorzatot pótoltunk, és az idei nyáron mi működtettük. Én úgy 
gondolom, hogy most jó gazdája volt a Farkas Villának. Strand épületében külső-belső 
meszelést végeztünk. Tervezett fejlesztések, akik itt voltak tavaly is, emlékezhetnek rá, hogy 
ugyancsak ígéretet tettünk több buszmegállóra, hogy már az idei évben ez elkészül. Ennek 
több oka van, nem biztos, hogy itt szerencsés lenne magyarázkodnom. A legfontosabb ok, 
hogy terveztünk a Csonka-toronyhoz és a Főtérre, a terveket decemberben beadtuk, sajnos a 
műemlék hivatalnál, illetve a szakhatóságoknál az átalakulás miatt annyira körülményessé 
vált az engedélyezési eljárás, hogy a nyár elejéig alig haladtunk, ezért az eljárás 
felfüggesztését kértük. Már nem építési engedély köteles, tehát valószínűleg tartom, sőt azt 
mondom, hogy biztos, hogy ez a két buszmegálló el fog készülni a jövő évben. A Főtérre 
terveztünk egy nyilvános WC-t, ezt se engedélyezte a műemlék hivatal. (Bemutatja a 
Ciframajori megállókba tervezett buszvárók és a főtéri nyilvános WC tervrajzát.) A Cifrában 
a buszmegálló az ilyen lesz, két darab. A Főtéri nyilvános WC pedig hasonló lesz. Annyi 
módosul, hogy a macskalépcső megszűnik, mert a műemlék hivatal erre azt mondta, hogy 
nem szeretné, hogyha mézeskalács házak jelennének meg Szigligeten. Ez a Főtéren a mostani 
buszmegálló helyett lesz. Illetve az új buszmegálló az Aranypatkó fala alatt lesz, 
tulajdonképpen ott lesz, ahol használják is.  
A következő évben szeretnénk még a strandon 230 méter hosszú járdát építeni, most látjuk, 
hogy melyek azok a részek, amit kitapostak az emberek. Szeretnénk ezt kulturálttá tenni. 
Strand előtt mindenki tudja, hogy van ahol beton, van ahol föld, van, valahol Viacolor járda 
van, én úgy gondolom, hogy a szigligeti strandhoz nem méltó, ezért 220 méter hosszú 
járdaszakaszt szeretnénk építeni.  
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A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Liget utcában az oszlopkiváltás nem halasztható, két 
telket azért nem lehetett beépíteni, mert egy 20 KW-os kábel, keresztülmegy fölötte, és van 
egy a vasoszlop, úgyhogy most megrendeltük annak a kiváltását, ami 6 millió forint.  
Régi téma a Kisfaludy, Külsőhegyi út közlekedési rendjének felülvizsgálata. Ezt se húzhatjuk 
tovább, a Kisfaludy utcát és a Külsőhegyi utcát egyirányúsítani kell, nyári időszakban 
egyszerűen nem lehet használni.  
Mindenki tudja, hogy az önkormányzat kapott egy épületet, ami most Tájházként működik. 
Abban az udvarban van egy másik épület, ami magántulajdon. Szeretnénk azt megvásárolni, 
olyan céllal, hogy akkor legalább van egy vizesblokkunk, együtt tudjuk üzemeltetni, illetve a 
kihasználtsága sokkal jobb lenne annak az udvarnak, és egy kézben lenne.  
Petőfi utcaiaknak szeretném mondani, hogy a DRV a vízhálózat cseréjét, ami azt jelenti, hogy 
a teljes vízhálózatot kicserélik, nyomóvezetékeket, bekötéseket. Utána a teljes utca új 
aszfaltburkolatot kap, teljes szélességben. Ennek a befejezési határideje április 30. Nem 
örülünk annak, hogy most lesz megcsinálva, de valószínűleg az sem lenne jobb, ha nyári 
időszakban lenne feltúrva az egész utca. Az óriási pozitívum, - akik ott laknak, tudják - ezáltal 
a rengeteg csőtörés megszűnik. Mindenképpen szeretnénk a vízművel olyan megállapodást 
kötni, hogy amikor az önkormányzat egy utat szeretne felújítani, akkor előtte cseréljék ki a 
vízvezetéket. Ilyen volt a Szabadság utcában is a megállapodás, azóta nem volt ott csőtörés.  
Azt mondhatom, hogy a település közbiztonsága jó, mégis igény lenne több kamera 
elhelyezésére. Ezzel kapcsolatban tárgyalások folynak.  
Amit már másfél éve próbálunk előkészíteni, de egyszerűen még mindig nincs rá pályázat, 
még mindig nem írták ki a balatoni bringautakra a pályázatot, a Kikötőtől a Csonka-toronyig 
egy út menti járda, kerékpárút kialakítása várat magára. A tervek készen vannak, most arra 
várunk, hogy legyen mód és lehetőség arra, hogy ezt a pályázatot be is adjuk, és 
megvalósítsuk. A képviselő-testület legutóbb úgy döntött, amennyiben nem lesz pályázat, de 
lesz rá forrásunk, akkor lehet, hogy elkezdjük szakaszonként elkészíteni, és valamikor csak 
elkészül.  
A településen belül is, és kívül is bizonyos személyek nem értik, hogy miért fektetünk ekkora 
hangsúlyt a vár fejlesztésére, miért fektetünk ekkora hangsúlyt a strand fejlesztésére, miért 
nem más prioritásokat veszünk előtérbe. Ennek egyszerű oka van. Ez a képviselő-testület, 
amelyik 11 éve megalakult, akkor azt mondta, hogy a fejlesztések nagy része arról szól majd, 
hogy a település el tudja magát tartani. Ezt tudom nagyon jól, hogy akkor, amikor az állam 
kifizeti az önkormányzatok adósságát, ez nem egy pozitívum, de én változatlanul azt 
mondom, hogy igenis egy önkormányzat ne hitelből éljen, egy önkormányzat valamilyen 
fokon egy vállalkozás, és termelje meg azt, amiből fenntartja, illetve fejleszti saját magát. 
Felmerült egy olyan kérdés, hogy az önkormányzat miért nem inkább másra pályázik. Miért 
nem pályázunk olyanra, ami fontosabb, ami a lakosság érdekeit szolgálja. Egyértelműen azt 
mondom, hogy a vár fejlesztése, turizmusbevételek, - és ez sok helyen lecsapódik a 
vendéglátósoktól elkezdve a szálláshelykiadókig mindenhol -, igenis a falu hosszú távú 
fejlődését szolgálja. Csak azt kérem a lakosságtól, főleg azoktól, akik ezeket a kérdéseket 
megfogalmazzák, gondolják végig csak a 11 évet, hogy milyen jellegű pályázatok voltak, és 
milyen jellegű fejlesztések voltak, ami a lakosság igényeit tartotta szem előtt és település más 
területein valósultak meg. Csak úgy gondolatébresztőnek a teljesség igénye nélkül, a faluba 
bejövünk, ott van a Tourinform iroda, tovább jövünk orvosi rendelő, aztán park, játszótér, ez 
az épület ahol most vagyunk, Kossuth utca, Szabadság utca aszfaltozása, kézműves udvarban 
az épületnek az újranádazása, nádüzemi buszmegálló, strandra 3 pályázatot nyertünk, az egész 
nyaraló övezet csatornázása, 9 km út aszfaltozása, 500 méter hosszban közvilágítási hálózat 
bővítése satöbbi. Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület ez alatt az időszak alatt minden 
olyan lehetőséget megragadott, ami a falu fejlődését szolgálja, és nem hagyott ki egy 
pályázatot sem, amit a mi koncepciónk alapján fontosnak tartottunk a falu fejlődése 
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érdekében. Én úgy gondolom, hogy ez a vár fejlesztés nagyon komoly, hosszú távú 
lehetőséget fog megnyitni a falu lakosságának, a faluban vállalkozóknak, a faluban élő 
vállalkozóknak, és a faluban turizmusból élők számára, és mindazok számára, akik itt 
Szigligeten szeretnének élni, és reméljük, hogy egyre többen leszünk. Dióhéjban 
felvezetésnek részemről ennyi. Most jön a kellemesebb része, várunk mindenkit, hogy mondja 
el véleményét, problémáit, kezdjük meg a közmeghallgatásnak a lényegét.  
 
Páhy László: Megtartom, amit eddig is megtartottam, hogy elsőként hozzászólnék. Mégpedig 
először azt mondanám, a mi közelünkben, amiről polgármester úr is beszélt, a buszmegállót 
elkészítettétek. Szerintem nagyon jó, és talán sok éven át szolgálja majd az ott lakóknak az 
utazási feltételeit.  
Második, amit már párszor ezen a fórumon szóvá tettem. Nagyon szeretném azt, hogyha 
hoznátok egy olyan határozatot, amiről már kértelek benneteket, hogy tiltsátok ki ezt a sok 
csilingelő autót ebből a községből. Ma 9 órakor voltam itt a helyi boltban, 9 órakor a két eladó 
volt a boltban. Hogy lehet az, hogy karácsony előtt egy hónappal ekkora csak itt a forgalom? 
Mi lesz ennek a vége? Szerintem az, hogy 1-2 éven belül a boltok, akár egyik, vagy a másik, 
vagy mind a kettő, be lesz zárva. És akkor ezek a személyek, akik itt dolgoznak, hogy néznek 
majd rátok. Nem tudom, hogy van-e bennetek annyi érzés, hogy ezek, akik bejárnak ide 
csilingelni, hogy ezek az emberek többet jelentenek nektek, mint azok, akik itt dolgoznak a 
boltokban? Mert azok családos emberek, családos asszonyok, itt lakók, nekik nagyobb 
szükségük lenne arra, hogy ezek a boltok ne zárjanak be, mert akkor lapátra lesznek ők is 
téve. Szerintem az országban ma már az önkormányzatoknak van akkora hatalmuk, hogyha 
saját körükbe hoznak egy ilyen határozatot, hogy ennek kell, hogy foganata legyen. A 
polgárőrök segítségével ki kell tiltani őket. Hogy ne járjon egy se ide. Van itt lehetőség biztos 
arra, hogy itt vagy fuvaros, vagy pedig a boltosok között olyan jogosítvánnyal rendelkező, aki 
azok miatt a személyek miatt, akiknek ezzel kedveznek, hogy felviszik a gázpalackot, 
felszerelik, hogy itt is lenne olyan személy, aki ezt megtegye, és akkor nem lenne ez a 
probléma. Ezzel kiviszik a pénzt a községből, ezt a keveset is. Mert szerintem szükség lenne 
rá. Ők iparűzési adót biztos, hogy nem küldenek ide egy forintot se az önkormányzatnak. 
Harmadik, amit mondanék, erről is beszéltem már pár éve. Most hogy hallom, szép 
eredményeket értetek el az év folyamán, meg az elmúlt években, ez dicsőséget jelent nektek. 
De a horgászegyesület, amit mi képviselünk, éveken át küszködött azzal, hogy nem volt 
vezetőség, mert azok a vezetők, akik korábban meg lettek választva, kiöregedtek és nem 
csináltak semmit. Pár évvel ezelőtt eljutott odáig a helyzet, hogy lett új vezetőség, de ezek 
közül csak egy van helybeli, a többi az nem itt lakik. Őnekik nem szívügyük ez a hely, a 
horgászat szempontjából sem. Segítenek, vagy csinálnak amit tudnak, de különösebben nem 
törik magukat. Eddig se törték, meg ezután se. Karoljátok fel ezt az egyesületet, mert úgy 
hiszem megéri. A horgászatnak van lehetősége, feltétele itt Szigligeten. Az előbb elmondtad, 
2 km hosszan van Szigliget területén a Balaton. Van itt lehetőség arra, hogy a horgászatnak 
lenne létjogosultsága, és lennének rá emberek is, akik ezt kihasználják, csak sajnos hozzá 
vannak kötve ahhoz, hogy csónakból lehet horgászni, mert a kikötő területéről sokszor ki 
vannak tiltva, és ott olyan a zsúfoltság, amit nem szeretnek, és inkább nem mennek oda. Tehát 
azt szeretném, hogy közösen, vagy az egyesület vagy az önkormányzat segítségével legyen ez 
megoldva. 170 csónak van körülbelül ezen a területen. És most amiről tudok, 23 csónaknak 
engednének lehetőséget arra, hogy kikössék, hogy az a kikötő elkészüljön, de az se biztos. 90-
ről indult két évvel ezelőtt, most már 23-ra lement. Mi lesz ebből? A veszekedés, a civakodás. 
Ráadásul azt, amit a Naplóban is olvashattatok, hogy nagy büntetéseket szabnak ki. Most még 
van egy kis türelmi idő, de ez is lejár. Kérem azt, hogy gondoljátok meg, és ezt a két témát 
legalább vegyétek szívügyetekbe. Még van több, mint egy éve ennek a testületnek, valószínű, 
hogy lesz rá lehetőségetek, hogy ezt a két határozatot, ami a csilingelő autó kitiltását jelentené 
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elsősorban, másodsorban meg hogy a boltokat meg kellene menteni. Ezt akartam tisztelettel 
elmondani. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm.  
 
Balassa Gyuláné: Vannak arra fönt 70-80 éves emberek, akinek nagyon jó az, ha odaviszik a 
házhoz a gázpalackot. Nagyon sokan veszik a kalácsot, a zöldséget, amit esetleg meghoznak, 
és ott áll meg a kapujukban. Meg olcsóbban is. Én is járok a boltba, nem igen veszek náluk. 
De azt a 70-80 éves embert, aki fent lakik a Petőfi utcában, vagy akár a Hóvirág utcában, 
vagy a Kamonkőnél? Igenis, hogy kell ez a csilingelő autó. Nem az én dolgom, de igenis 
nekem is jó, amikor odahozza a gázpalackot, hogyha kell. A 70-80 éves emberek nem tudják 
felhúzni a gázpalackot. Azt meg nem kívánhatjuk, hogy bárki ezen dolgozzon, hogy én 
bemegyek a Petőfi utcába, és kicserélem az illetőnek a gázpalackot. Igenis, hogy szüksége 
van a fentieknek, mert nagyon sokan ott veszik meg a kalácsot, meg a petrezselymet, meg a 
zöldbabot. Neked van autód, de ezeknek az embereknek, akik egyedül élnek, és nincs itt 
segítségük, mert van családjuk, de azok dolgoznak máshol. Én csak ennyit szerettem volna 
mondani.  
 
Jánka Mártonné: Én is azt szeretném mondani, hogy a Petőfi utcában öt özvegy lakik. Én 
szerencsés vagyok, mert itt van a családom. De ott a Jánka Sándorné, ott a Kóniczné, a 
Kondorné, a Derdákné. Olyan jó, amikor odahozzák a szódát is, a palackot is leteszik, még be 
is hozzák. Úgyhogy én ebben nem adok a Páhy Lászlónak igazat, mert tényleg azt mondom, 
hogy ez nagyon jó. Én mondjuk szerencsésebb vagyok, mint a többi asszony, mert családdal 
élek, de ők egyedül vannak. Jól esik nekik, ha beviszik, pláne Kondornénak.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm, a gondolatokat. Erre a kettőre azért válaszolnék. 
Tavaly ez felvetődött, szerintem Miklai Ferenc is említette, ha jól emlékszem. Akkor a 
képviselő-testület utánanézett, hogy egyáltalán van-e jogunk olyan vállalkozással szemben 
bármilyen korlátozást végrehajtani, ami az egész országra vonatkozóan megkapta az 
engedélyt a forgalmazásra. Nincs jogunk. A szigligeti önkormányzatnak, de egyetlen 
önkormányzatnak sincs meg a jogalapja arra, hogy ezeket a szolgáltatókat, akik nem 
településre, hanem az ország minden településére megkapták az üzemeltetési jogot, kitiltsuk a 
településről. Volt egy-két önkormányzat, aki kirakta a táblát, hogy házalók nem jöhetnek be, 
azokat a táblákat is levetették velük, nincs jogalapjuk önkormányzatoknak ilyen határozatokat 
hozni. Mindamellett, hogy megértem az üzletek üzemeltetőinek problémáit. Amit mondtál, én 
úgy gondolom, hogy lehet, hogy ha Szigligeten lenne egy olyan vállalkozó, aki ebbe úgy 
gondolja, hogy szívesen belevágna és a saját maga által beszerzett árut kivinné a lakókhoz, és 
üzleti alapon csinálná, valószínűnek tartom, hogy a lakósság annyira lenne abban partner, 
hogyha ugyanolyan áron meg tudja venni, akkor a helyitől venné meg, hogyha oda vinné 
házhoz. Sajnos tudomásul kell venni, nem örülök neki, hogy Szigliget is, mint az összes kis 
település elöregszik, egyre több az idős ember, egyre több az egyedülálló ember, nem tudjuk 
máshogy biztosítani, nem tudják a vállalkozók ezek szerint máshogy biztosítani az ő 
kiszolgálásukat.  
A horgászegyesület majdnem mindig téma. A képviselő-testületet többször megkereste a 
jelenleg működő horgászegyesület. A képviselő-testület minden alkalommal minden olyan 
segítséget megadott a jelenlegi horgászegyesületnek, ami ahhoz kell, hogy ez a csónakkikötő 
megvalósulhasson. Az önkormányzat lenyilatkozta, hogy ne kelljen parkolót kialakítani, az 
önkormányzat strandparkolójában elhelyezhetik a kocsit, és erről igazolást adtunk. Igazolást 
adtunk arról, hogy ne kelljen WC-t létrehozni, hogy a horgászok a strandra járnak WC-re. Az 
önkormányzat a rendezési tervet most módosította annak érdekében, hogy kerítést, 
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vizesblokkot lehessen elhelyezni, mert csak így lehet létrehozni azt a horgászkikötőt. Úgy 
gondolom, hogy ami a mi lehetőségeinkhez képest, illetve tőlünk elvárható volt, mindent 
megtettünk. Annak ellenére, hogy amikor lehetőség lett volna arra, hogy egy nagyobb kikötőt 
csináljunk, és az önkormányzat azt mondta, hogy fele költséget mi bevállaljuk és mi 
kimondottan azoknak a szigligetieknek fogjuk azt a fele csónakkikötőt adni, akik itt élnek, 
akkor a horgászegyesület kihátrált, és azt mondta, hogy nem szeretne a szigligeti 
önkormányzattal együtt horgászkikötőt csinálni. Maradjunk abban, hogy nekünk, a képviselő-
testületnek ezzel kapcsolatban nincs bűntudata, mi mindig partnerek voltunk a jelenlegi 
horgászegyesülettel. Az utóbbi időben már én is bejárok horgászni, tudom, hogy milyen 
problémát jelent. Illetve azt tudni kell, hogy a képviselő-testületnek van egy álláspontja, ezzel 
kapcsolatban már el is kezdtük a tárgyalásokat, hogy a Tapolca-patakon lévő horgászkikötőt 
hogyan tudná a szigligeti önkormányzat úgy legalizálni, hogy a helyieknek, akik esetleg 
máshonnan kiszorulnak, ott csónakkikötési lehetőséget tudjunk biztosítani, lehetőség szerint 
csak annyi költségért, amennyibe a fenntartása fog kerülni. Tehát az önkormányzatnak nem 
célja az, hogy lehetetlen helyzetbe hozza a horgászokat. Sőt mi gondolkodunk azon is, hogy 
hogyan tudnánk ezeket a csónakokat elhelyezni, ami egy idő után ki fog szorulni. És az 
önkormányzatnak nagyon komoly lobbi szerepe van abban, hogy a Szigligeten lévő 10 
illegális csónakkikötőből egyet se számoltak fel, és még erre vonatkozóan intézkedés se volt. 
Úgyhogy mindenki nyugodt lehetett ebben az évben, hogy nem fogják a csónakja alól kivenni 
az illegális stégjét, mert Szigligeten jelenleg nincs másmilyen, csak illegális stég. Én úgy 
gondolom, hogy ennél többet nem tehetünk a horgászegyesület, a horgászok érdekében. A 
most megépülőt is segítettük és mindent megtettünk, mert helyi egyesület kérte tőlünk, és 
elindultunk abba az irányba, hogy akik esetleg onnan, vagy máshonnan a csónakkikötők 
legálissá tétele miatt ki fognak szorulni, azoknak hogyan tudunk esetleg segíteni, és helyet 
biztosítani. Kinek van esetleg kérdése, véleménye még? 
 
Sipos József: Szeretnék hozzászólni röviden egy-két dolgot. A gazdálkodás, ami mindig 
jellemző volt Szigligetre, hogy nem kölcsönből, hanem mindig a saját erőforrásából 
működött, most is így van. Hogy nem tudjátok most eladni a Bahartnak a részvényeit, nem 
probléma, a pénz megvan, az enni nem kér. A megvalósult beruházások szükségesek voltak. 
Szeretnék valamit kérni. A kultúrműsorok, amik vannak nyári rendezvények, mivel vagyunk 
már többen ilyen idősebb korúak, a várba nem tudunk már felmenni. Ha lehetne vagy az 
Alkotóházban, vagy az iskolában, vagy itt az udvarban megrendezni. A harmadik, amit még 
szeretnék kérni beruházás, felújítás vonatkozásában. A Hóvirág utcából lejövő vizesárok 
betonlapjai közül a fuga kihullik, van annyi önkormányzati dolgozó, hogy 10 m3 betonból 
meg lehetne javítani. Az órát az elmondtam, az meglesz.  
A Páhy László felvetett kérdésére reagálnék, még egyetlen egyszer nem horgásztál, még 
horgászbotot nem láttam a kezedben, mégis a horgászatról beszélsz. Olyan embereknek kérsz 
lehetőséget, akik lényegében nem a község érdekeit, sem az idegenforgalmat nem képviselik. 
A megtervezett 23 vagy 24 horgászkikötő helyen jelenleg ott vagyunk 38-an. Most nem 
tudom a 38 több, vagy a 24? És aki oda akar majd bekötni, annak 500 ezer forintot kell 
fizetni. Kérdem én, a mi falunkban kinek van annyi pénze, hogy erre ennyit tudna áldozni. 
Meg azt mondod, hogy a partról való horgászat megszűntetni? Ha ott megépítik a kikötőt, 
akkor oda senki nem mehet be. Felvetetted, hogy miért mentek el ettől az egyesülettől? Azért 
mert nem működik rendesen. A szigligetiek 90%-a a tapolcai horgászegyesületnél van. Mert 
ott az emberek dolgoznak, nem mint ti, összejönnek, beszámolnak. A csilingelő kocsikkal 
kapcsolatban a véleményem az, mindenki ott vásárol, ahol a legszebb, legjobb, legolcsóbb 
árut kapja. Köszönöm. 
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Balassa Balázs polgármester: Köszönöm, akkor reagálnék. A végén kezdeném, a 
horgászattal. Egy pozitívum van, és azt kérem, hogy most azonnal ne rohanjon mindenki, 
hogy most azonnal kifogja őket. Tegnap elég jelentős mennyiségű nagyon szép pontyot 
telepítettek a strandon, hogyha hagyjuk, hogy egy kicsit elússzanak egymástól, és nem 
egyszerre fogjuk ki most az összest, akkor reméljük, hogy jövőre végre egyre többet tudok 
fogni. Vizes árkot megoldjuk. Ugyanúgy ahogy itt szóba került több személy részéről is 
felvetődött, hogy a szigligeti strandra jó lenne egy óra, mert nem látják az emberek, amikor 
már kékül a szájuk, hogy mennyi az idő, amikor ki kéne már menni a vízből. Erre ígéretet 
tettem, jövőre lesz óra. Csak még azt nem döntöttük el, hogy melyik irányba nézzen.  
Kulturális rendezvénynek egyszerű és prózai oka van. A vár az egyetlen olyan hely a 
településen, és ezt soha nem is titkoltuk, ahol belépőt tudunk szedni a rendezvényekért. Azok 
a koncertek, amiket felviszünk a várba, annak 90%-ának a bekerülési költsége millió forint 
körüli, vagy annál magasabb. Most pillanatnyilag nem azt mondom, hogy nem engedhetnénk 
meg magunknak, hogy ingyenes legyen, de akkor felélnénk az összes tartalékot. Tehát most 
pillanatnyilag azáltal, hogy a várba visszük, elég jó turista látogatottságnak örvend, ebből 
fakadóan sokan vannak a rendezvényen. Egy kivétellel az összes ilyen nagyobb koncert 
rentábilis volt, hála Isten sok vendéget hoz. Döntött a képviselő-testület arról is, hogy bent a 
faluban létrehozunk egy olyan rendezvényteret, ahol a nyári időszakban az itt élőknek is több 
programot fogunk szervezni, és az se biztos, hogy a strandra fogjuk kivinni a Nyári Napok 
rendezvénysorozatot. Ha itt lesz egy rendezvénytér, akkor elképzelhető, hogy mindet itt 
tartjuk, de az biztos, hogy jóval több rendezvény lesz itt a településen belül. Nagyon remélem, 
hogy a jövő nyárra ez a rendezvénytér el fog készülni. Azt hiszem, hogy megválaszoltam 
mindent. Még valakinek kérdése? 
 
Jánka Mártonné: Ezek a koncertek meg minden a várban, nagyon jók. Az én 
unokatestvérem Edericsen lakik, és ő kérdezte, hogy milyen program van nálunk a várban, 
annyira áthallatszik és olyan szép.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük. Én örömmel tapasztalom azt, hogy a környékről, 
rengeteg településről járnak át a rendezvényekre. Törekszünk arra, hogy színvonalasak 
legyenek a koncertek, programok. Hiszem azt, hogy hosszú távon csak ezzel lehet 
eredményeket elérni. Remélem mindenki úgy érzi, hogy Szigligetnek jó a megítélése. 
Viszonylag jó sajtót kapunk, az idei évben szerintem egy fillért nem költöttünk reklámra, 
mégis volt olyan időszak, amikor a rádióban, tévében, újságban, mindenhol Szigliget volt. 
Szerintem elértünk arra a szintre, amit csak elrontani lehet, de reméljük, hogy ez nem sikerül 
nekünk. 
 
Jani István : Érdeklődnék a közvilágításról. A Külsőhegyi és a Réhelyi úton van jó pár 
lámpa, ami nem ég. Elég sok a meghibásodás. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ezt mondani akartam, de köszönöm, hogy felvetetted. Évek 
óta szenvedünk azzal a szakasszal. Most ha láttad, ott a trafónál elhelyeztünk egy villanyóra 
szekrényt, mert valahogy át kell a rendszert alakítanunk, Varga Ferencék is próbálnak rájönni, 
hogy mi az oka. Az első lépésben azt szeretnénk, hogy egy teljesen szekrény legyen, nagyobb 
biztosítékokkal, lehet, hogy beázik, egy rossz szekrényben van bent az óra. Tehát most 
elindultunk egy folyamattal, most az E.on-tól bővítést kértünk. Varga Ferenc azt ígérte, hogy 
karácsonyra jó lesz a közvilágítás, tehát bízzunk benne, hogy ez lesz a karácsonyi ajándékunk. 
Nap, mint nap találkozunk ezzel a problémával, nekünk is kellemetlen, de nagyon remélem, 
hogy karácsonyra tényleg megoldódik ez. Kis türelmet kérek még. Más esetleg? 
Közvilágítással sok probléma van, tegnap láttam, hogy a Hóvirág utca sarkán is csak villog. 
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Az a nagy probléma, hogy hiába telefonálunk be az E.on-hoz, azt mondják, hogy egy 
bizonyos darabszám alatt ki se jönnek. Sajnos ezek nem örök dolgok, és rengeteg a 
meghibásodás.  
 
Jánka Mártonné: Nálunk is a Petőfi utcában villogott, most egyáltalán nem ég. 
Betelefonáltunk, és elutasították.  
 
Szőke István: Nem nagyon akartam hozzászólni, csak annyi kérésem lenne a lakossághoz, 
hogy hóelkotrás szempontjából az ágakat próbálják meg kordában tartani az utcákban. Van 
olyan utca, amelyikbe be se tudok menni, mert az összes fenyőág, minden belóg az útba. 
 
Balassa Balázs polgármester: Igen, ez egy régi probléma. Azt ígértem Szőke Istvánnak, 
hogy egyszer beülünk a kocsiba, végigjárjuk, megnézzük, hogy melyek azok, és lehet, hogy 
az önkormányzat kénytelen lesz néhány ágat levágni. Annak érdekében, hogy télen a 
hóeltakarítás megtörténhessen. Illetve sajnos már vannak olyan ágak, amik a személyautót is 
karcolják. Tudomásul kell venni, Szigligeten szűk, 3-3,5 méteres utak vannak, ebbe már nem 
fér bele, hogy még egy fát is beleültessünk. Úgyhogy ne lepődjön meg senki, megpróbáljuk 
nem úgy, mint az E.on, érzéssel megcsipkedni egy kicsit a fákat, hogy a hóeltakarítás 
megtörténhessen. Örömmel mondom, hogy most vettünk egy hóekét a traktorra, úgyhogy 
most már fel fog gyorsulni a járdatakarítás is.  
Bizonyára mindenki tudja, főleg az idősebb korosztály, hogy most hétvégén „Idősek napja” 
lesz. Örülnénk, hogyha minél többen eljönnének, és együtt ünnepelnénk. Ha valakinek olyan 
kérése van, hogy nem tud bejönni, még holnap nyugodtan jelezheti az önkormányzat felé, 
szívesen kimegyünk érte, illetve hogyha annyira jól érzi magát a táncolás közben, akkor 
szívesen haza is visszük. Azért ne menjen haza senki 4 órakor, mert megy a busz. 
Rendelkezésre állunk a kisbusszal, mindenkit nagyon szívesen hazaviszünk. Minden időst 
szívesen várunk.  
Illetve a Mindenki Karácsonya az idei évben itt lesz majd az udvaron, tehát nem a Főtéren, 
hanem lejövünk ide a közösségi ház mellé. Megpróbáljuk, hogy ezt itt hogyan működik. Nem 
kell utat lezárni, WC-k rendelkezésre állnak. Lehet, hogy nem lesz olyan hangulata, mint a 
Főtéren, de egyszer megpróbáljuk. Senki ne tévessze el az irányt, a Mindenki Karácsonya itt 
lesz az udvarban.  
 
Szőke István: Egy-két KRESZ tábla hiányzik, több elsőbbség adás, STOP tábla, ha úgy van, 
akkor én feljegyzem mindegyiket és pótoljuk, mert már sok helyen életveszélyes. Nagyon sok 
tábla hiányzik.  
 
Balassa Balázs polgármester: Körülbelül két testületi üléssel ezelőtt volt egy döntése a 
testületnek, hogy felfogadunk egy olyan személyt, aki a település teljes forgalomi rendjét 
átvizsgálja. Itt elsősorban a Külsőhegy illetve a Kisfaludy utcának a forgalmi rendjére 
gondolunk, de az egész településre is, és ennek megfelelően fogjuk pótolni, illetve az új 
táblákat kirakni. Mi annyira nem értünk hozzá, hogy hogyan lenne szerencsés például a 
Kisfaludy utcát egyirányúsítani, de van egy elképzelésünk, illetve hová kellene még plusz 
táblákat kirakni. Tényleg sok tábla hiányzik. 
 
Szőke István: Visszatérve erre, lehet, hogy egy idegen ember nem fogja látni ezt a forgalmi 
rendet, ahogy a lakosság szeretné használni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából a legnagyobb probléma az utaknál, hogy mi nem 
vagyunk azzal tisztában, hogyha van egy egyirányú utca, hogy előtte milyen táblákkal kell 
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előre jelezni. Mindenképpen szeretnénk a szabályokat betartani, annak érdekében, hogy 
baleset esetén számon is kérhessük, illetve hogy vállalhassuk a felelősséget, mindenképpen 
kell, hogy szakember állapítsa meg a táblák elhelyezését, távolságát. Nyugodtan, bátran 
kérdezzenek.  
 
Vajai Gyula: Nem lehetne valamit csinálni ezekkel a műveletlen területekkel? A szomszéd 
területen nagyon nagy a gaz. 
 
Balassa Balázs polgármester: Elmondanám, hogy ezzel kapcsolatban mi az eljárási rend. 
Tudom, Páhy László az előbb azt mondta, hogy az önkormányzatnak mindenhez joga van, és 
valamilyen fokon kötelessége is eljárni. Sajnos most pillanatnyilag a jogszabály azt írja elő, 
hogy az önkormányzatnak belterületi ingatlanra vonatkozóan joga van arra, hogy felszólítsa, 
illetve eljárjon annak érdekében, hogy az a terület gondozott legyen. Az az ingatlan, amiről 
beszélünk, az „0”-ás helyrajzi számú. A területek többsége, ami nincsen gondozva, az „0”-ás 
helyrajzi számú. Ezeken a földhivatal jogosult arra, hogy bárkit is felszólítson és esetleg 
megbüntessen. Tehát az önkormányzat csak belterületi ingatlanra szólíthat fel, illetve 
büntethet meg, vagy járhat el. Úgyhogy mi úgy gondolom, hogy ennek próbálunk eleget is 
tenni, nem nagyon találtunk az idei évben olyan belterületi ingatlant, amelyik tulajdonosát fel 
kellett volna szólítani. Amiről szó van, az is külterületi ingatlan, ott alattunk, azok a területek 
is. Ez a legnagyobb probléma, hogy a jogszabály nem ad lehetőséget az önkormányzatnak. 
Mindenképpen az a kérésem, hogy a földhivatal felé ezt jelezni kell, ők kötelesek eljárni. 
Önkormányzatot is szólították már fel, hogy a területet gondozzuk, kaszáltassuk le. Tavalyi 
évben azt hiszem 5 területet kaszáltattunk, mert nekünk is volt, és azt se tudtuk, hogy az a mi 
területünk, de a földhivatal tudta. Úgyhogy ebben így kell eljárni.  
Egy dolgot szeretnék még megemlíteni, de ha még kérdés van, nyugodtan, senkibe nem 
akarom belefojtani a szót. Sokat beszéltünk róla az évek alatt, legalább 5-6 éve folyt ez az 
eljárás, az idei évben döntés és határozat született egy perrel kapcsolatban. Szigliget 
önkormányzata - ha jól emlékszem 2008-ban - épített egy bitumenes pályát az iskola 
területén. Jogszabályok nem írták elő, és emiatt nem is marasztalták el az önkormányzatot, 
hogy építési engedélyt kellett volna erre kérnünk. Az önkormányzat nem is kérte meg, a 
szomszéd beperelte az önkormányzatot, hogy kártérítésre kötelezze az önkormányzatot a 
bíróság. A per tárgya 10 millió forint volt, az ingatlanának az értékcsökkenését 10 millió 
forintban határozta meg a szomszédos ingatlan tulajdonosa. A bíróság 2 millió 940 ezer 
forintot állapított meg. Tehát ekkora értékcsökkenést állapított meg az épületre vonatkozóan, 
hogy az önkormányzat egy olyan létesítményt épített fel az épülete mellett, ami olyan 
zajhatással járt, hogy az ő ingatlana ennyivel értéktelenebbé vált. Az önkormányzat ezen a 
héten kifizette a rárótt bírságot, illetve kötelezett bennünket a bíróság, hogy azt a sportpályát 
csak iskolaidőben használhatják a gyerekek. Iskolaidőn kívül kötelezett bennünket, hogy 
bezárjuk, senki nem mehet fel a sportpályára. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni ezt 
megakadályozni. Annak ellenére, hogy fizetni kell, mi nyertük meg a pert, mivel 10 millió 
volt a per tárgya, és a bíróság 50%-nál kevesebb kártérítést állapított meg a per 
kezdeményezője számára, ezért nyertük mi. A teljes perköltséget pedig a szomszédnak kell 
fizetni. Számunkra is 600 ezer forintot kell fizetnie. Most így az egyenleg 2 millió 300 ezer 
forint az önkormányzat rovására. Ez a 2 millió 300 ezer forint hiányzik a költségvetésből. Van 
pénzünk, nem azt mondom, hogy nincs, de valószínűleg ezt a pénzt jobb célra is elkölthette 
volna a település. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan nemes célok, amire ezt el lehetett 
volna költeni. Most egy szigligeti lakos beperelt bennünket, mi kifizettük kártérítésként. Nem 
baj, hogyha a lakosság ezt tudja. Bizonyára mindenki tudja, hogy kiről van szó, én nevet nem 
mondok. Ezt nagyon sajnálom, nekünk ez nagyon fájó pont. Mi jót akartunk, rengeteget 
dolgoztunk azért, hogy az iskolánkat megtartsuk, minél színvonalasabb körülményeket 
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biztosítsunk a gyermekeink számára, de úgy látszik ezen a településen más erők is mozognak, 
és nincs szükség itt az iskolára, nincs szükség arra, hogy minél színvonalasabb körülmények 
között tanuljanak a gyerekek. Ezt nagyon sajnálom, és nagyon sajnálom azt is, hogy a 
fiataloktól elvesszük azt a lehetőséget, hogy iskolaidő után ott sportolhassanak. Mindenki 
láthatja, hogy a kosárlabda palánkot már rég elvettük, hátha így a perben jobban jövünk ki. 
Azért akartam itt a végén mondani, mert ilyenkor mindig olyan indulatok szabadulnak el 
bennem, hogy utána már nem nagyon szeretnék reagálni dolgokra.  
Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött és reméljük, hogy ugyanilyen sikeres évet zárunk 
jövőre, vagy jobbat. Vagy velünk, vagy nélkülünk. De jövőre ugyanígy a közmeghallgatáson 
találkozunk, köszönöm szépen.  
 
A közmeghallgatást 19.15 órakor bezárom. 
 
 

  Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
 


