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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 19.30 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 

Balassa Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Szalay István műszaki ügyintéző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása 
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
3. Helyi választási bizottság választott tagjainak megválasztása 
4. Óvoda épületének nyílászáró cseréjére érkezett ajánlatok elbírálása 
5. Vegyes ügyek 

 
 
1. Közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban 
valami kérdés? Észrevétel? Aki el tudja fogadni a rendelet tervezetet, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, 4 igen szavazat a testület egyhangúlag elfogadta a rendelet tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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6/2014. (VIII. 22.)  
r e n d e l e t e t 
 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
  
2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztéshez van-
e kiegészítés. 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Mivel a 2014. év végi költségvetésünkben 
pénzmaradvány terhére már terveztünk a rendezési tervre 228 ezer forintot, ezért itt a 
pénzmaradvány felosztásánál ez a 228 ezer forint tárgytalan. A következő a tapolcai 
tankerület részére átadásra kerülő pénzeszköz. Itt utólag került egy egyeztetésre sor, hogy 
mennyit is kell átadni. A 2014. évi költségvetésünk szintén tartalmaz egy összeget, és 
igazából nem kell ahhoz még ez a 946 ezer forint, hanem számításom szerint elég a 49 ezer 
forint. 
 
Balassa Balázs polgármester: Tehát annyival csökkentve van a kiadási oldal. 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Így van. A következő módosítás pedig az, hogy miután 
kölcsön adtuk a stégre 35.619 ezer forintot, ennek várjuk a visszaérkezését. Tehát ez most 
nyilván növeli a kiadási-bevételi előirányzatunkat, mert egyszer kiadtuk, és utána pedig mint 
bevétel növeli majd a tartalékunkat. Úgyhogy ez miatt majd az önkormányzat kiadási-bevételi 
főösszege 598.990 ezer forinttal szemben 634.609 ezer forint lesz.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Nem tudom, az anyaggal kapcsolatban képviselő 
társaim részéről van-e kérdés?  
 
Balassa Sándor képviselő: Ebből a 3 milliós kamerarendszerből lesz valami? 
 
Balassa Balázs polgármester: Mivel nem nyertünk a pályázaton, ezért a képviselő-testület 
eldöntheti. Amennyiben más kérdés nincs, amennyiben el tudja fogadni a 2014. első félévi 
költségvetés rendelet módosítását a kiegészítésekkel, az kérem, most szavazzon. Köszönöm, a 
testület egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
 
7/2014. (VIII. 22.)  

r e n d e l e t e t 
 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 
7.) rendelet módosításáról 
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3. A helyi választási bizottság választott tagjainak megválasztása  
 
Balassa Balázs polgármester: Én úgy látom, hogy ebben változás a korábbihoz képest 
nincsen.  
 
Lutár Mária jegyző: Az egyik póttag személye változik. 
 
Balassa Balázs polgármester: Gondolom a személyekkel kapcsolatban nincs kifogás. 
Képviselő-testületi tagok közül, akik el tudják fogadni a helyi választási bizottság választott 
tagjait, illetve az ezzel kapcsolatos előterjesztést, kérem, most szavazzanak. Köszönöm, 
egyhangúlag a testület elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
86/2014. (VIII. 8.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság 
tagjaivá és póttatjaivá  
 
Egyed Péter Szigliget, Kossuth u. 65. 
Marton Éva Zsuzsanna Szigliget, Kossuth u. 107. 
Molnár Ferenc Szigliget, Kossuth u. 93. 
Ifj Pupos Lajosné Szigliget, Kossuth u. 48. 
Varga Sándor Szigliget, Kossuth u. 42. 
 
Póttagok: 
 
Horváthné Czégány Judit Szigliget, Kossuth u. 128. 
Kovács Elvira, Szigliget, Szabadság u. 32. 
 
választja meg. 

 
 
4. Óvoda épületének nyílászáró cseréjére érkezett árajánlatok elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeztek rá, hogy a kormány által felajánlott 10 
millió forintot próbáltuk elkölteni. Ezt két részletre bontottuk. Az egyik már el lett költve a 
Kisfaludy utcai aszfaltozásra. Illetve a másik részt szeretnénk testületi határozat alapján az 
óvoda épületének nyílászáróira fordítani. A konyha nyílászárói nem szerepelnek ebben, 
kimondottan csak az óvoda, illetve a konyhának az utcafront felöli része. Tehát a konyhának a 
belső udvar felöli ablakai maradnának, csak az étkezőé lenne, illetve a konyhának az utcafront 
felöli, hogy egységes legyen, ezek lennének cserélve. Erre vonatkozóan kértünk három 
ajánlatot. Kaptatok egy rövid előterjesztést erről.  
 
Szalay István műszaki ügyintéző: Igazából, ahogy polgármester úr is elmondta, három 
árajánlatot kértünk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az összes óvodai nyílászáró, illetve az 
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utcai cserére kerülne. Két verzió azért született igazából, mert vannak olyan nagy 
ablakfelületek, a két óvodai foglalkoztatón illetve az étkezőn, amin a fix illetve a nyitható 
ablakfelületnek az aránya egy kicsit változás alá került. Az ajánlatok közül a Forintos Bt. 
tűnik  a legkedvezőbbnek, mind a hozzáállása, mind az összeg alapján. Természetesen 
meghaladja ez is a megszavazott összeget, de ez tűnik első körben a legkedvezőbbnek. 
Igazából szép új ablakok lesznek, külső-belső párkánycserével. Ami esetleg kérdéses lesz, ha 
kibontják az ablakokat, akkor azokkal lehet-e egyáltalán valamit kezdeni, vagy ha nem, akkor 
azokat hova kellene elszállítani. Óvónőkkel illetve a személyzettel egyeztettem a dolgot 
használhatóság szempontjából. 
 
Balassa Sándor képviselő: Feltétlen szükséges-e, szükséges volt-e egyedi gyártású ablak 
teljes egészében? 
 
Szalay István műszaki ügyintéző: Mivel az ablakok amúgy is, annak idején a kiviteli terv 
szerint is ezek tessauer ablakok voltak, az akkori szabványnak megfelelő mérettel, … Tehát 
ezek a méretek nem egyedi méretek. Tehát ugyanúgy szabványméretű ablakok lettek annak 
idején betervezve, maximum a nyitási formájuk nem volt szabványos. Tehát ugyanúgy a 30-
as, illetve a 100-as mérethatárokon mozognak. Tehát ugyanazokkal a méretekkel kerülnek 
visszaépítésre, mint amik vannak most. 
 
Balassa Sándor képviselő: Az a kérdésem, van-e értelme kereskedelmi forgalomban lévő 
ablakokkal összehasonlítani az ajánlatot? Miután nem egyedi méretek ezek, jelentős részben.  
 
Szalay István műszaki ügyintéző: Nincs. 
 
Balassa Balázs polgármester: Itt végig kell gondolni azt, hogy egy egységes felületet 
akarunk, amiben a festéstől elkezdve minden egységes legyen. Azt a megoldást, hogy felét 
úgy csináltatjuk, felét meg úgy vásároljuk, azt én teljesen elvetettem. Már csak azért is, mert 
ahogy itt az udvar fronton vannak, tehát ott egyedileg kell megoldani azokat a felületeket, 
főleg úgy, hogy most már át is variáltuk. Tehát nem kell feltétlenül annyi nyíló felület, mint 
amennyi most van. Fix ablakokat lehet helyette rakni. Nem biztos, hogy kell annyi bukó. 
Tehát ha egyenként megnézzük, valószínűleg össze lehetne rakni az összeset. De én úgy 
gondolom, hogy párkányokkal együtt, mindenestül sokkal egységesebb lenne így.  
 
Balassa Sándor képviselő: Nyilván az asztalosnak nincs 90*120-as sablonja, neki ezek 
egyedi ablakok. 
 
Szalay István műszaki ügyintéző: A rajzon jelölt méretek a terv alapján, illetve a 
tájékoztatás végett készültek. Mind a két asztalos, aki kijött a helyszínre, mért is. Én azt 
gondolom, hogy főleg a nagy ablakoknál… 
 
Balassa Sándor képviselő: Most megint visszatértünk a nagy ablakokhoz. 
 
Szalay István műszaki ügyintéző: Persze, ha most bukók voltak, akkor most lesznek 
helyettük bukó-nyílók. Én azt gondolom, hogy egységesbe így lehetne gondolkodni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Nem érted, én mit mondtam. Az hogy az asztalos milyeneket 
gyárt, azt meghatározhatja az is, hogy ezek milyenek lesznek, amit lehet, hogy olcsóbban meg 
lehet venni, mint az egyedi gyártásúakat.  
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Balassa Balázs polgármester: Kérdésem a következő a képviselő-testülethez, hogy 
fölösleges vitákba ne menjünk bele, akarja-e a képviselő-testület, hogy megvizsgáljuk azt, 
hogy mi az, ami kereskedelemben beszerezhető, milyen áron beszerezhető, és ezek alapján 
csak azokat gyártassuk le, ami egyedi méret, vagy kompletten rendeljük meg a teljes munkát 
asztalosoktól? Erre kérnék választ a képviselő-testülettől. 
 
Káli Magdolna képviselő: Én elfogadom azt, amit itt az építész mondott, illetve javasolt. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én azt gondolom, hogy szeretnénk ezt szeptemberre nyélbe 
ütni, ugye? 
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából úgy kértük az ajánlatokat, hogy szeptember végéig 
legyen kész, de ez nem jelent semmit. Ezt meg lehet utána is csinálni, csak nagyon a télbe 
nem kellene belemenni.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Jó volna tudni, hogy mi az az árrés, amit lehetne spórolni. Ha 
nem nagy a differencia, akkor én azt mondom, hogy csináltassuk egy emberrel, egy céggel. 
Ha viszont nagy differenciák vannak, akkor érdemes lenne elgondolkodni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi ajánlatok alapján ne 
hozzunk döntést, hanem vizsgáljuk meg, hogy a szabványos nyílászárók közül milyeneket, és 
milyen árfekvéssel lehet beszerezni, itt több gyártót is megvizsgálva, és ez alapján 
összehasonlítva a vállalkozók által adott ajánlatot, utána a legközelebbi képviselő-testületi 
ülésre erről előterjesztés készül, ami alapján a képviselő-testület tud dönteni. Tehát most nem 
döntünk, hanem akkor, amikor lesz összehasonlítási alap. 
 
Balassa Sándor képviselő: De akkor azt is el kell mondani, hogy ez előrevetíti, hogy 
szeptember végi befejezés ebből nem lesz. 
 
Balassa Balázs polgármester: Biztos, hogy nem lesz, akkor a határidő október vége. Aki 
ezzel egyetért azzal, hogy újabb árajánlatokat kérjünk be szabványos nyílászárókat gyártóktól, 
és annak ismeretében döntsön a képviselő-testület, az kérem, most szavazzon. 1 igen, 2 nem, 
1 tartózkodás. A határozati javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta el. 
 
 A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi 
 
87/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda 
épület nyílászáróinak cseréjével kapcsolatban újabb árajánlatok 
bekérésére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az ajánlatok alapján a legjobb 
ajánlatot elfogadjuk, és a munkát megrendeljük, az kérem, most szavazzon. 3 igen, 1 nem. 
Akkor a legjobb ajánlatot megrendeljük.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
 
88/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda 
épület nyílászáróinak cseréje kivitelezési munkáival a Forintos 
Tradíció Faipari és Építőipari Bt.-t (Badacsonytomaj, Fő út 50.) 
bízza meg az árajánlatnak megfelelő 4.470.000 Ft összegért. A 
pénzügyi forrást az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 
10/2014. (II.19.) BM rendelet alapján kapott támogatásból 
biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. augusztus 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Vegyes ügyek 
 
Játszótéri eszközök vásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Kaptunk egy ellenőrzést a fogyasztóvédelemtől, előtte 
végigjárták az összes játszóteret, tüzetesebben megnézettük a játékokat. A főtéren a parkban 
kettőt le kellett szerelni, sajnos mindegyik javíthatatlan. Attól a cégtől, amely a strandra is és 
az óvodába is biztosította a játszó eszközöket, kértünk ajánlatot egy hintára és egy 
mérleghintára, illetve a csúszó torony javítására. Az összes többi játszótéri eszköz, a várban, a 
strandon, az óvodában javítható volt, illetve az óvodában kellett a kisházat elbontani, mert az 
semmilyen szabványnak nem felelt meg.  
A fahinta 160 ezer forint nettó, a mérleghinta vas alappal 70 ezer forint nettó, a csúszda 
torony javítása 16 ezer forint. Ez összesen a beépítéssel együtt 276 ezer + áfa. Aki ezt az 
ajánlatot el tudja fogadni, és felhatalmaz, hogy rendeljem meg 15 napos szállítási határidővel, 
az kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag megszavazta a tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
89/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a főtéren 
lévő játszótér eszközeinek cseréjére és javítására 276.000 Ft + 
Áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a játszótéri eszközöket rendelje 
meg és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: játszótéri eszközök megrendelése 2014. augusztus 20. 
     Költségvetés módosítása 2014. december 31. 
Felelős:   Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: A Szentesi Családsegítő Központ minden évben kéréssel 
fordul hozzánk, hogy támogassuk hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását. Az idén 
augusztus 15-től 21-ig lesz itt 20 gyermek 4 nevelő kíséretével. Minden évben szoktuk 
biztosítani az ingyenes belépőt a strandra és a várba, az idei évben is ezt kérik. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
90/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi 
Családsegítő Központ kérelmére 2014. augusztus 15-től 
augusztus 21-ig ingyenes belépést biztosít a strandra és a várba 
20 gyermek és 4 nevelő részére. 
Megbízza a polgármestert, hogy képviselőtestület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Kérelem érkezett használtruha gyűjtő konténer kihelyezésére. 
Szeretnénk ilyen konténert a településen elhelyeztetni? Ez a lengyelországi székhelyű társaság 
1992-ben alakult. „Arra kérnénk a lakosságot, hogy a feleslegessé vált, tisztára mosott ruhát, 
lábbelit, játékot helyezze el gyűjtőkonténerbe.” Tehát két ilyet helyeznének el Szigligeten. 
Mérete 100*100*200, színe zöld. Akarjuk-e, hogy ilyet elhelyezzenek Szigligeten? Látva a 
szelektív hulladékgyűjtők környezetét, ez valószínűleg hasonló lenne. Aki egyetért azzal, 
hogy a településen, akiknek ilyen gondjuk van, meg tudják oldani, ezért Szigligeten ez nem 
szükséges, az kérem, most szavazzon. A testület egyhangúlag nem támogatta a kérelmet.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
91/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
használtruha gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezésére nem 
biztosít helyet. 
Megbízza a polgármestert, hogy képviselőtestület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Nagyon rossz állapotban van a faluba bevezető út, mely a 
közútkezelő kezelésében van. Megkérdeztem a közútkezelőt, hogy partner lenne-e olyan 
megoldásban, hogy mi adnánk hozzá az aszfaltot, az anyagot, ezt ők beépítenék, és ezáltal 
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közös konstrukcióban ezt a dolgot megoldanánk. Ez ügyben bárkit kérdeztem, azt a választ 
kaptam, hogy esélyt nem lát rá, hogy a közútkezelő erre valaha is pénzt fog költeni. Ezzel 
kapcsolatban várom a véleményeket. 
 
Balassa Sándor képviselő: Abba ne menjünk bele, hogy adnak egy árajánlatot, és ahhoz 
adjuk a pénzt. Tehát az a megoldás, hogy mi beszerezzük az aszfaltot, és ők eldolgozzák, de 
semmiféle munkát ne finanszírozzunk.   
 
Balassa Balázs polgármester: Én egyértelműen azt mondtam, hogy mi az anyagot 
biztosítjuk, ők biztosítják a gépparkjukat. Foglalkozzunk ezzel a kérdéssel? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Kellene, mert nagyon rossz állapotban van az az út.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nem kizárt, hogy ez még tél előtt elkészülne. Tárgyaljak-e 
erről a közútkezelővel, próbáljunk-e valami elvi megállapodást kötni? Aki egyetért azzal, 
hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytassak, és bármilyen konkrét döntés előtt a 
képviselő-testületet tájékoztatom, és közösen döntést hozunk, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
92/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ciframajor-i bekötőútnak 
a közút kezelőjével történő közös beruházásban elvégzendő 
aszfaltozási munkáiról tárgyalásokat folytasson.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Már kétszer tárgyaltuk, ha jól emlékszem Falugyűlésen 
született erről döntés. Ma ismét téma volt, és valószínűleg ez a probléma magától nem fog 
megoldódni, a vaddisznó-kérdés. Folyamatos panaszokat kapok a Kossuth utca alsó végéről. 
Ma a nemzeti parkkal egyeztettünk, változatlanul fenntartják azt az ajánlatukat, hogy 
amennyiben úgy döntünk, hogy a Tapolca-patak mentén felállítjuk a villanypásztort, akkor ők 
biztosítják az anyag egy részét. Az ő elképzelésük az, hogy az Alkotóház mellett lévő hídtól 
egészen a nádüzemig, a patak falu felőli oldalán telepítenének villanypásztort. Akkor az volt 
az álláspont, amit valamilyen fokon én is osztottam, hogy a gyerekeket megrázhatja. Itt egy 
verziót tudunk elképzelni, hogy időkapcsolóval este bekapcsol. Erre vonatkozóan készítsünk-
e egy költségszámítást, mennyi esne ránk, mennyi rájuk? Egy akkumulátoros megoldásban 
gondolkoznánk. Ők azt mondták, megkeresik a vízügyet, mivel hogy ott a vízügynek van 3 
méter védterülete, tehát ez azt érinti.  
 
Balassa Sándor képviselő: Igazából nem tulajdona van, hanem a vízügyi törvény szerint 
helyet kell biztosítani az ingatlantulajdonosnak. Tehát nem tulajdonjoga van. Az is megoldás 
lenne, ha a futballpályától, elvileg kerítés van az állami területen, hogyha a kertek végébe a 
kerítésekre ráerősítjük azt a vashálót, ami végül is megoldást jelentett a pályánál is.  
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Balassa Balázs polgármester: Csak annak a vashálónak sokkal nagyobb a költsége, mint 
ennek. Az igaz, hogy nincs karbantartása, de minden ház alatt le vashálózni, az szerintem 
háromszor akkora költség lenne.  
 
Balassa Sándor képviselő: Az ingatlantulajdonos is hozzájárulhat. Igazából, egy hálóból 3 
csíkot ki lehet vágni, az 15 méter.  
 
Balassa Balázs polgármester: Kérdezem, elinduljunk-e ebbe az irányba, kiszámítsuk-e, hogy 
milyen teher jutna az önkormányzatra, vagy oldja meg mindenki maga? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Szerintem, el kell indulni, aztán visszatérni rá, hogyha úgy 
látjuk, akkor kérni a lakosságtól is valami hozzájárulást, ha olyan sokba kerülne. 
 
Balassa Balázs polgármester: Jó, felméretjük, készítettünk rá egy számítást, megmondja a 
nemzeti park, hogy ebből ők mennyit vállalnak, és a következő testületi ülésre behozom, és 
akkor dönt a testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag 
döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
93/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca-patak mellett, az 
alkotóháztól a nádüzemig terjedően a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal közös beruházásban villanypásztor 
kihelyezéséről tárgyalásokat folytasson.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti Turisztikai Egyesülettől kaptunk kérelmet a 
Süllőfesztivállal kapcsolatban. Az idei évben 4 napos lesz, október 23-tól 26-ig. Ugyanúgy a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület szervezi, és ugyanúgy szeretnék, mivel jelenleg még nincs 
jobb helyszín, a szigligeti strandot használni e célra. A kérelem alapján: „A rendezvény 
lebonyolítására a szigligeti strand területét térítésmentesen szíveskedjenek rendelkezésünkre 
bocsátani.” Ez a kérelem tárgya. Németh Zoltán, szeretnéd-e kiegészíteni? 
 
Németh Zoltán Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke: Nem, szerintem már mindenki tud 
mindent.  
 
Balassa Balázs polgármester: Képviselő-testülettől várom ezzel kapcsolatban a 
véleményeket. 
 
Balassa Sándor képviselő: Előző évekhez képest a véleményem semmit nem változott. Én 
úgy gondolom, hogy egy nyereségérdekelt tevékenység. Én bérleti díj nélkül ezt a témát nem 
kívánom tárgyalni.  
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Káli Magdolna képviselő: Én továbbra is támogatom. Mivel ez egy olyan gasztronómiai 
fesztivál - de ezt minden évben elmondom - ami azért hírnevet szerzett a falunak, sokan 
ismerik már ezt a rendezvényt, szívesen jönnek, és ehhez kérjük az önkormányzat 
támogatását. Ha ennyivel hozzá tudna járulni - az idén nem lesz pályázat -, hogy a bérleti díjat 
elengedné.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem nem a turisztikai egyesülettel van a gondom, ők ugye a 
szervezők. Azzal van a gondom, hogy egy-egy vállalkozás komoly haszonra tesz szert. 
Amikor azt mondjuk, hogy semmiféle bérleti díjat ne számoljon az önkormányzat, de nem 
beszélünk olyanról, ha kár van, ha valami tönkre megy. Azt tudjuk, hogy a turisztikai 
egyesület profitál ebből a legkevesebbet. Azt meg látni, hogy a halasok mennyi halat adnak el. 
Én tőlük várnám el azt a fajta hozzáállást, hogy azt mondanák a turisztikai egyesületnek, hogy 
köszönjük a szervezést, hogy ti gondoskodtok a programról, és hozzájárulok 200-300 ezer 
forinttal a költségekhez, amiből ki lehetne fizetni a villanyszámlát, vagy a fűben tett kárt az 
önkormányzatnak.  
 
Káli Magdolna képviselő: Csak akikről itt most burkoltan szó van, ők meg az 
önkormányzatnak fizetnek bérleti díjat. 
 
Németh Zoltán Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke: Én ehhez azt tudom hozzászólni, 
hogy a mi kezünkben nincsen semmi, amivel őket kordában tudnánk tartani.  
 
Káli Magdolna képviselő: Ha marad is valami nyereség az egyesületnek, azt mi valamilyen 
módon visszaadjuk a falunak, a gyerekeket támogatjuk.    
 
Németh Zoltán Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke: Azokkal az üzletekkel van a gond, 
akik fixen kint vannak a strandon.  
 
Balassa Balázs polgármester: Azt ki lehet számolni, hogy a kitelepülő egységekhez képest 
milyen arányban járulnak hozzá azok az egységek, amikről beszélünk? 
 
Németh Zoltán Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke: Ugyanannyi pénzért jöhet ő is, 
nincs különbség.  
 
Káli Magdolna képviselő. Polgármester úr, hogy saccolod, mennyi ennek a 4 napnak a 
költsége? 
 
Balassa Balázs polgármester: 10 konténerrel minimum lehet számolni, ami 250 ezer forint, 
és ez csak a szemétszállítás. Ehhez jön a villany, víz. Ennek a költsége, ha csak a 
közművekről beszélünk, fél millió forint, és akkor nem beszéltünk semmi másról. Én úgy 
gondolom, hogy eddig sem akart a testület ebből hasznot húzni, csak azt se szeretnénk, hogy 
egy település tulajdonában lévő létesítményt bizonyos vállalkozók érdekeit képviselve ingyen 
biztosítsuk. Az egyesület van rossz helyzetben. A tavalyi bevételt figyelembe véve, és a 
mostani bevételi forrásokat figyelembe véve finanszírozható a rendezvény? 
 
Németh Zoltán Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke: Úgy finanszírozható, hogy az első 
napot úgy oldjuk meg, hogy a Hunting Bt. kap egy területet a sátor mellett, és ingyen árulhat 
ott mindent, és ezért ő 3-4 programot fog hozni nekünk. Ezáltal 23-ára nem kell programot 
szerveznünk. 24-én pedig Szentes város lesz a meghívott vendég, ők fognak bemutatkozni. Ha 
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ezt a két napot nekünk kellene állni, akkor minden napra jutna egy-egy néptánc együttes, és 
ennyi. Tehát így tudjuk finanszírozni, hogy csak két fél napot kell feltölteni programmal.  
 
Balassa Balázs polgármester: Én úgy veszem ki a képviselő-testület tagjai többségének 
szavából, hogy a képviselő-testület nem szeretne eltekinteni a költségeinek az áthárításától. 
Viszont abban én nagyon szívesen partner lennék, ha a turisztikai egyesület ezt igényelné, 
hogy egy közös beszélgetésre az ott bérleti jogviszonnyal rendelkező vendéglátósok, az 
önkormányzat és a turisztikai egyesület vezetősége leüljön.  
 
Káli Magdolna képviselő: Természetesen ebben partnerek vagyunk, már mi is gondoltunk 
egy ilyen közös beszélgetésre.  
 
Balassa Balázs polgármester: Az lenne a kérésem, hogy szervezzetek meg egy ilyen 
beszélgetést, én nagyon szívesen elmegyek rá. Két verziót tudok elképzelni a díjra 
vonatkozóan, vagy megállapítunk egy fix díjat, vagy pedig leolvassuk a villanyórát, 
leolvassuk a vízórákat, illetve számoljuk a konténerek számát, és a végén elszámolunk.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nem bérleti díjat kérünk, hanem a jelentkezett költséget, amit 
nekünk ez a négy nap okoz. 
 
Balassa Balázs polgármester: Mert ha ez egy kulturális rendezvény lenne, akkor 
természetesen az önkormányzat támogatná, de ez nem egy kulturális rendezvény, hanem egy 
üzleti vállalkozás. Úgy gondolom, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő strandnál ezt 
nem tehetjük meg, hogy öt vállalkozót ilyen helyzetbe hozunk, és megkárosítjuk a települést. 
Egyértelműen elhangzott a testület részéről, hogy nem a turisztikai egyesület terheit szeretné 
növelni, hanem szeretnénk, hogyha olyan megoldást találnánk, hogy a vállalkozók vállalják a 
rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha ezt 
a beszélgetést összehoznátok. Mindenkivel, aki ki fog települni, és akinek ott van 
vendéglátóegysége. Akkor most döntést nem hozunk, köszönöm.  
 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkeresett a cselédházból az egyik lakás tulajdonosa, hogy 
szeretnék eladni. Nagyon jó állapotban van a lakás, 10 milliót szeretne ezért kapni. Én ezt egy 
kicsit sokallom, még akkor is, ha jó állapotban van. De felvetődött más is. Nekem óriási 
gondot jelent, hogy a bolttal szemben mi ott dolgozunk, ott van mindenünk. Én nagyon 
szeretnék egy telephely félét, ahol nagy udvar van, ház van. Most van egy eladó ingatlan, amit 
én erre a célra el tudnék képzelni. Nagy udvara van, alul van garázs, felül van két és fél szoba, 
ez a volt Kovács József háza a Szabadság utcában. 15 millióért árulják. Ez nem megoldás, 
ami most itt van a bolt mellett. Várom a véleményeket. 
 
Balassa Sándor képviselő: Azok a létesítmények, amik a majorban vannak, azok nem 
ugyanazon a helyrajzi számon vannak, mint az épületek. Tehát önállóan értékesíthető 
egységek. Akkor miért nem veszünk abban?  
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor a javaslat az, hogy az előbb jelzett értékesítések helyett 
gondolkodjunk abban? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem még mindig szimpatikusabb lenne a régi 
szennyvíztisztító. 
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Balassa Balázs polgármester: Ötleteléssel nem jutunk semerre, akkor ebben nem született 
döntés.  
 
Balassa Balázs polgármester: Kérem Szalay István műszaki ügyintézőt, hogy a Telekom 
beruházás során felmerült problémát ismertesse.  
 
Szalay István műszaki ügyintéző: A Telekom elkezdte az optikai kábel kiépítését. Az Iharos 
utcával párhuzamosan van a 0131-es helyrajzi számú önkormányzati út, ezen helyezik el a 
kábelt. A nyomvonal kitűzésénél bebizonyosodott - a kivitelező azért is kérte a 
helyszínbejárást, hogy végigjárhassa és kitűzhesse a pontokat -, hogy ezen a szakaszon az 
önkormányzati útra az ingatlantulajdonosok ráépültek, túlnyújtották a kerítést, van olyan 
szakasz, ahol beleszántottak. A nyomvonal kitűzés alapján kiküldtünk egy felszólítást, aminek 
többé-kevésbé eleget is tettek az ingatlantulajdonosok. Én azt gondolom, hogy hosszabb 
távon, ha bármikor is az önkormányzatnak lennének tervei ezzel az úttal, akárcsak az, hogy 
mi a pontos helyzete, én erre mindenképp szeretném azt javasolni, hogy célszerű lenne 
kitűzetni, és adott esetben az érintett ingatlantulajdonosokat is erről tájékoztatni. Most már 
tudnak róla, a kitűzés a kivitelezőnek volt a reszortja, ők csak a nyomvonalat tűzték ki. Én azt 
gondolom, hogy fixálni kellene a mostani állapotot, hogy ki, milyen mértékben, és hogyan, 
mennyire épített rá az önkormányzati útra. Én feltennék egy kérdést, hogy egyáltalán 
foglalkozni kíván-e ezzel a képviselő-testület? Annyit javasolnék, hogy földmérővel legalább 
a jelző pontokat mindenhol tűzzük ki, és annak megfelelően, ha bebizonyosodik, hogy 
helytálló, akkor lehet-e, illetve kell-e ebben az ügyben lépni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Itt a képviselő-testületnek én úgy gondolom, el kell dönteni 
azt, hogy kívánunk-e mostanában az út hasznosításában gondolkozni? Illetve ezt az utat 
birtokunkba visszavenni? Azáltal, hogy minden tulajdonos kapott egy levelet, melyben 
jeleztük, hogy használják az önkormányzati tulajdonú utat, ezért elbirtoklás nem történhet.  
 
Lutár Mária jegyző: Én azt gondolom, hogy célszerű lenne a kitűzés. 
 
Balassa Balázs polgármester: Én csak akkor látom ennek értelmét, ha azt mondja az 
önkormányzat, hogy nemcsak kitűzi, hanem utat is kialakít ott. Mindenkit kötelez, hogy a 
kerítését vigye el, és utána gondozza, nyírja és útként használja. Hogyha ilyen céljaink 
nincsenek, én teljesen feleslegesnek tartom kitűzését.  
 
Lutár Mária jegyző: Az, hogy tértivevény nélkül ki lett küldve az értesítés, ez szerintem 
kevés. Ha a rajzról le lehet olvasni, hogy ki az, akinek a kerítése bent van, akkor oda egy 
tértivevényes felszólító levelet kell küldeni, hogy a kerítése bent van az útban, és azt záros 
határidőn belül bontsa le és a saját telekhatárára vigye át. Így tudjuk igazolni, hogy 
felszólítottuk, és nincs helye elbirtoklásnak.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ebben igazad van.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én azt gondolom, azt a kiértesítést mindenképpen hivatalossá kell 
tenni. Ha kerékpárutat viszünk körbe a faluban, akkor ezt az utat számba lehet venni, de 
különösebben nem gondolom, hogy birtokba is kellene venni fizikálisan is. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem is az a véleményem, hogy csak akkor kellene ezt 
kitűzetni, ha azzal az úttal valami konkrét elképzelésünk lesz. De amit jegyző asszony 
mondott, egy tértivevényes levéllel meg kellene erősíteni.  
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Balassa Balázs polgármester: Kimennek a hivatalos levelek, minden ingatlantulajdonosnak, 
akinek ott ingatlana van, hogy kérjük a 0131 helyrajzi számú ingatlan jogszerűtlen használatát 
megszüntetni, az eredeti állapotot visszaállítani. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
94/2014. (VIII. 8.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a 0131 hrsz-u önkormányzati utat 
jogszerűtlenül használó ingatlantulajdonosokat szólítsa fel, hogy 
az eredeti állapot helyreállításával a jogszerűtlen használatot 
szüntesse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.50 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


