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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. november 10-én 
12.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 Szalainé Bárány Éva képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Aki a meghívó szerinti 
napirendi javaslatot el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár véleményezése 
4. Vegyes ügyek 

- Állandó kiállításra vonatkozó kérelem 
- Tanulmányi támogatási kérelme 

 
1. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő testület döntött, hogy 24 köbméter fát fogunk 
igényelni, erre vonatkozóan megkaptuk a határozatot. Most el kell dönteni, hogy mi alapján 
fogjuk ezt a famennyiséget szétosztani, illetve az igénylők milyen feltételek megléte esetén 
kérhetik. Ezzel kapcsolatban mindenki megkapta az anyagot. Ez számunkra is új, az 
önkormányzat még soha nem kért ingyenes tűzifát. Sajnos azt tapasztalom, a településen 
egyre többen igénylik, a rendelet fogja szabályozni, hogy azok a személyek jussanak fához, 
akik a leginkább rászorulnak. Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
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Szabó Tibor alpolgármester: Gyakorlatilag itt pontokba van szedve, hogy milyen 
követelményeket támasztunk az igénylővel szemben. Nekem felkeltette a figyelmemet a 
71.250 forintos jövedelem. Mivel régóta nem voltam benn a szociális bizottságban, attól 
vagyok inkább megijedve, hogy a lakosság összetételének figyelembe vételekor nem lesznek-
e nagyon sokan jogosultak a támogatásra. 
  
Lutár Mária jegyző: A lakásfenntartási támogatással áll kapcsolatban, melyre az jogosult, 
akinek a jövedelme ezt nem haladja meg. 13 fő részesül lakásfenntartási támogatásban. 
  
Szabó Tibor alpolgármester: Ha most lesz ilyen ügyünk, akkor ezen felül tudunk egy kicsit 
különbséget tenni kiskorú gyerek, egyedül élő és egyéb alapján? Csak azért kérdezem, nehogy 
felmerüljön, hogy túl sok jelentkező legyen. Engem állítottak meg, és olyan kérdezett rá, aki 
érzésem szerint nem szorul rá annyira.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Bele lehetne foglalni a rendeletbe, hogy aki erdőtulajdonnal 
rendelkezik, az ki van zárva? Mert lehet, hogy jövedelem szerint járna neki, de mivel benne 
van egy erdőtársulásban, ezért ő onnan kap fát. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez sem törvényszerű, sajnos nem mindig van faosztás, például 
a tavalyi évben nem volt. 
 
Balassa Balázs polgármester: Viszont nem egyforma mértékben kell osztani. 
 
Lutár Mária jegyző: Lehet egy köbmétert, de lehet ötöt is.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ezek szerint nem a testület egyéni döntésétől függ az, hogy 
ki kapja meg, hanem a feltételeknek való megfelelés esetén juthatnak hozzá? 
 
Balassa Balázs polgármester: A mértékét dönti el a testület. Aki jobban rászorul, maximum 
kaphat 5 köbmétert, aki érzésünk szerint nem, az kap egyet. Szerintem az erdőbirtokossági 
tagság nem kizáró ok. Változtatni a mértéken lehet.  
 
Balassa Balázs polgármester: Aki el tudja fogadni a rendeletet, kérem, most szavazzon. A 
testület egyhangúlag döntött. Köszönöm szépen.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
 
 
10/2014. (XI. 19.)  

r e n d e l e t e t 
 
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 
 
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Lehet mást is delegálni, 
az elmúlt években mindig a polgármester lett jelölve. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Javaslom a polgármester urat. 
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Balassa Balázs polgármester: Minden testület a polgármestert fogja jelölni, úgyhogy kérném 
a támogatásotokat. Aki ezzel egyetért, most szavazzon. A testület egyhangúlag megszavazta, 
köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
131/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Társulási Megállapodás 4.1 pont a) alpontja értelmében Balassa 
Balázs polgármestert delegálja a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába. A polgármestert 
akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.  
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár véleményezése 
 
Balassa Balázs polgármester: Annak ellenére, hogy az iskolát nem mi működtetjük, a 
törvényben leírt hatáskörünk, hogy a körzethatárokról döntést hozzunk. A határozati javaslat a 
helyi iskolára vonatkozik. Ez egyelőre természetes, és reméljük, hogy hosszútávon is az lesz. 
Aki egyetért a határozati javaslattal, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag 
megszavazta a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
132/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és 
közzétett, Tapolcai Járásban Szigliget településre vonatkozó, 
kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár 
meghatározásával. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2014. november 28.  

 
Vegyes ügyek 
 
Simon József állandó kiállításra vonatkozó kéreleme 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkerestek bennünket egy Svédországban élő művésszel 
kapcsolatban a svédországi konzulátusról. Van egy állandó kiállítása, amelyhez Hévíz városa 
biztosította a helyet és állta a költségeket, ezért átadta a városnak teljesen ingyen az anyagot. 
Nagyon szép kerámiák, több milliós érték. Ezt az anyagot Hévíz városa a továbbiakban nem 
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kívánja kiállítani. Egyelőre ott van az anyag, de szeretnék, hogy ne a város gondja legyen. 
Megkeresett bennünket a stockholmi magyar nagykövetség, hogy nem venné-e át kiállításra 
az anyagot Szigliget önkormányzata? Ezzel egy gond van, a helyhiány. Azt írtam, hogy 
maximum 60 négyzetméteres termet tudnánk biztosítani, ez pedig a közösségi házban lenne. 
Ennek az őrzése megoldható, odamenne a könyvtáros, kinyitná és beengedné a látogatókat. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Legalább lenne valami méltó funkciója annak a 
helyiségnek. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez hatvan négyzetméter, el kell gondolkozni, hogy a 100 
négyzetméteres anyagot hogy lehet elhelyezni. Például, ha nem egyszerre lenne minden 
kiállítva, hanem időszakonként cserélnénk. Pillanatnyilag nagyobb helyet nem tudok, a 
kihasználtsága elég rossz a helyiségnek, de igény esetén tudnánk a 3-4 erőgépnek helyet 
találni vagy a sportöltözőnél vagy máshol. Ezért kár ezt a nagy helyiséget működtetni. 
Szerettük volna, ha ott valami szolgáltatás lenne, már öt éve hirdetjük, de jelentkező nem volt. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Egy szép kiállítást nyáron a vendégek szívesen 
megnéznének, és a kultúra Szigligeten mindig fontos volt. 
 
Káli Magdolna képviselő: Eszembe jutott, hogy korábban beszéltük Simon Sándorral is, és 
eszembe jutott a Farkasvilla. Tudom, hogy most bérlik, de ott volt egy külön helyiség. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az már nincs meg, másra használják. 
 
Káli Magdolna képviselő: Akkor ez kiesett, pedig azért ott is szép helyen lenne. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A közösségi házba könnyebben bemennek az emberek, a 
központban van.  
 
Káli Magdolna képviselő: Az említett kiállítás egyébként szép, Hévízen a Tófürdő bejárata 
mellett volt látható, elég frekventált helyen. 
 
Balassa Balázs polgármester: Azt kellene ma eldönteni, hogy egyáltalán kívánunk-e a 
kiállítási anyag átvételével foglalkozni? Valószínűleg ez az Önkormányzat tulajdonába 
kerülne, ezáltal nem lenne értékesíthető, de ez azzal jár, hogy az üzemeltetéssel jelentkező 
költségeket vállalni kell. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én támogatni is akarom, de felmerült bennem a kérdés, hogy 
Hévíz városa ezt az anyagot megkapta, és most úgy döntöttek, hogy visszaadnák. Miért nem 
próbálják tovább gondozni? Arra kell odafigyelni, hogy milyen költségeket jelentene ez 
nekünk. Nehogy a végén legyenek teljesíthetetlen követelések, mint például ne legyen pára. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ezek szobrok, nem festmények, annyira nem kényesek.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Van festmény is. Nehogy a szerződéskötés után 
belehajkurásszanak minket egy beruházásba, például riasztó.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ezért írtam a javaslatban, hogy riasztó mindenképp kell, 
sajnos a közösségi háznak sincs. 



 5

 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Amikor a Farkasvillában működött a kiállító terem, az 
önkormányzatnak nagyon komoly beruházást kellett megvalósítania. 
 
Káli Magdolna képviselő: Azt is figyelembe kell venni, hogy ez utána mindig Szigliget 
tulajdonában marad. 
 
Balassa Balázs polgármester: Megpróbálok megfogalmazni egy határozati javaslatot. Aki 
egyetért azzal, hogy a Szigliget Önkormányzata Simon József műalkotásai részére jelenleg 60 
négyzetméteres helyiséget tud biztosítani, vállaljuk az üzemeltetést, amennyiben átadja az 
Önkormányzat tulajdonába a kiállítási anyagot, ugyanazokat a jogokat megkapva, mint Hévíz. 
Aki ezzel egyetért, most szavazzon. Köszönöm az egyhangú igenlő döntést. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
133/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Simon 
József műalkotásai részére jelenleg 60 négyzetméteres kiállító 
helyiséget tud biztosítani. Az Önkormányzat vállalja a kiállító 
helyiség üzemeltetést, amennyiben a műalkotások az 
Önkormányzat tulajdonába kerülnek, ugyanazokat a jogokat 
megkapva, mint Hévíz város. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Simon Józsefet. 
Határidő: 2014. november 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Csombó Lajosné tanulmányi támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen is elmondtam, hogy nem tetszik, 
hogy a testület hoz egy döntést, és a következő alkalommal jön az igény, hogy vizsgáljuk újra 
az elutasított kérelmet. Ez megtörtént az iskolánál is, és most megtörtént Csombó Lajosné 
részéről is. Az óvodapedagógus megfogalmazott egy kérelmet, hogy támogassuk közoktatási 
vezető és pedagógus szakvizsga tanulmányait. Ez 4 félév, félévenként 135 ezer forint 
költségért. A képviselő-testület nem támogatta a kérelmét, eléggé megoszlottak a vélemények, 
most újra tárgyaljuk. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ha jól emlékszem, fele támogatta, fele nem. Én támogattam, 
mivel az óvodavezető nyugdíjba vonulása után lenne egy szakirányú végzettségű 
intézményvezető. Akkor azt mondtam, hogy ötven százalékot támogassunk, mert másokat is 
támogattunk. 
 
Káli Magdolna képviselő: Manapság a felnőttképzést saját magunknak kell finanszírozni. A 
munkából való kiesést és az útiköltség-térítést mindenképp biztosítani kell részére. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Én az ötven százalékot támogatom. 
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Én pedig Káli Magdolna javaslatát.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Figyelembe kell venni, hogy az óvodavezető néhány év 
múlva nyugdíjba megy, a helyére pedig mindenképp kell valaki. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ez azzal jár, hogy meg kell pályáztatni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mindenképp pályáztatni kell. Mivel az igénylő utazási 
költségtérítést nem kért, csak a tandíjra, ezért maximum egy félévet tudnék elképzelni.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Van-e mód és lehetőség, hogy az intézményen belül oldják 
meg a támogatást? Serkenteni az intézményt, hogy ha egy dolgozó továbbképzésre akar 
menni, finanszírozzák valamilyen módon.  
Tavaly maradt egy szép összeg az Óvodában, de nem tudjuk, ezzel mi lett.  
 
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi maradvány terhére 135 ezer forintos támogatást 
megállapítunk a teljes képzési időszakra. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, a testület megszavazott 135 ezer forintot a teljes képzési időszakra vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
134/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda alkalmazásában álló 
Csombó Lajosné óvónő részére 135 ezer forint képzési 
támogatást állapít meg a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszéke 
„Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési” szakon folytatott 4 féléves képzésre fizetendő 
tandíjhoz. A támogatás a képzés ideje alatt 4 egyenlő részletben 
fizethető ki. A képviselő-testület megbízza a Szigligeti Napközi 
Otthonos Óvoda vezetőjét, hogy a tanulmányi szerződést 
Csombó Lajosnéval kösse meg.  
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Szalay Csabáné óvodavezető 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Egy korábbi képviselő-testületi ülésen felmerült Péntek 
Miklós bérleményének ügye. Az eddigi bérleti díj lehet, hogy alacsony volt, de az előző 
testület utolsó ülésén javasolt kétszeres emelés nem elfogadható. A bérlemény 215.600 forint 
+ rezsi egy évre, emellett a várban is kértek árusítás céljából 6 négyzetméter területet. 
Számukra fontos a minél hamarabbi döntés az öt éves kérelemmel kapcsolatban. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Véleményem szerint az eddigi összeg az inflációval növelt 
összeggel legyen több, a várban 50 ezer forintot tudnék elképzelni egy évre. 
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Szalainé Bárány Éva képviselő: A várban eddig nem fizettek külön? 
 
Balassa Balázs polgármester: Eddig nem. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Mi volt a véleményetek a várbeli összegről? 
 
Balassa Balázs polgármester: Én az 50 ezer forintot keveslem. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A kézműves udvarban a forgalmuk nem nagy, a 
díjemeléssel csak azt érjük el, hogy elmegy, és ott lesz üresen a helyiség. A várbelihez nem 
tudok hozzászólni forgalom szempontjából. 
 
Balassa Balázs polgármester: Véleményem szerint kezeljük külön a kettőt, de az egész 
legyen 300 ezer forint, alul 220, felül 80 ezer forint. 
  
Szalainé Bárány Éva képviselő: Fent állandó, fedett helyen lenne az árusítás? 
 
Balassa Balázs polgármester: Van sátra, de szeretném, ha Paál József tervei alapján készült 
faépület lenne, amelynek költségeit vállalná a bérlő. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Kössük ki, hogy mivel jelenhet meg. 
 
Balassa Balázs polgármester: Elfogadható a 220+80 ezres összeg az Önkormányzat által 
megterveztetett megjelenési formában, öt évre? Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! 
Köszönöm, a testület egyhangúlag megszavazta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
135/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kisfaludy u. 26. szám alatti üzlethelyiséget további 4 évre bérbe 
adja a Piszkiri Bt. részére.  
A bérleti díj összegét 220.000 Ft/év összegben határozza meg, 
mely évente az infláció mértékével emelkedik. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Piszkiri Bt részére a vár területén 6 m2 nagyságú területet 
biztosít ajándéktárgy árusítás céljára. A bérlő a bérelt területen 
az önkormányzat által megtervezett megjelenési formában 
alakíthatja ki az árusítóhelyet.  
A bérleti díj összege 80.000 Ft/év. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

     
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Limonádé Bár Strandi bérleti kérelme 
  
Balassa Balázs polgármester: Az előzőleg említett ülésre vittem volna azt az anyagot, 
amelyben a strandi Limonádé-bár kérelme van. Az üzemeltető szeretné meghosszabbítani az 
egy éves bérleti szerződést, a következő szezonra, és szeretné bővíteni a termékkínálatot. 
Kérés volt felé, hogy a máshol is kapható termékekre ne vonatkozzon a bővítés. Néhány 
alkoholtartalmú koktél árusításával szeretnék bővíteni a kínálatot. Emellett a hullámtörő 
kövekre szeretne egy csónakot, amelyen ülőhelyek vannak kialakítva. Öt négyzetmétert 
bérelne a bárpult körül, illetve a kőhatárra tett hajó plusz lenne. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Véleményem szerint ez a limonádé bár jól néz ki úgy, 
ahogy volt, a magas bárszékekkel, nem gondolom, hogy el kellene venni a kánikulában 
amúgy is túlzsúfolt strandból öt négyzetmétert, hogy oda még lerakjanak három asztalt meg 
széket. A köveken levő csónak tetszik, jól néz ki. 
 
Balassa Balázs polgármester: A koktélárusítást engedélyezzük-e? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Igen. 
 
Balassa Balázs polgármester: A bővítést támogassuk? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Mivel ez a pancsolónál van, az a rész telik fel először, így 
onnan hiányozna az elvett terület. 
 
Balassa Balázs polgármester: A zöldterületre azt mondjuk, hogy nem. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ha a csónakot kulturáltan megcsinálja, az mehet, de a 
zöldterületből ne vegyünk el. 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület támogatja, hogy koktélokat értékesítsen, 
a bérleti díj nagyságára, és a terület bérbe adás nagyságára vonatkozóan a következő testületi 
ülésen visszatérünk, amikor kapunk egy látványtervet a csónak elhelyezkedésével 
kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, most szavazzon. Egyhangúlag megszavazva, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
136/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a strandon üzemelő Limonádé-bár koktélokat 
árusítson.  
A kérelmező felkéri a bérlőt, hogy az ülőhelyek bővítésére 
vonatkozóan nyújtson be látványtervet, és pontosan határozza 
meg a bérelni kívánt terület nagyságát. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérlőt 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2014. november 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Hoztam egy fejlesztési javaslatot a strand környezetének 
rendbetételére. Nap, mint nap lemegyek, és nem teljesen örömteli, amit látok.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Hogy voltál megelégedve a segítségként hívott darvastói 
dolgozókkal? 
 
Balassa Balázs polgármester: Betegségük ellenére lelkesedésükkel példamutató munkát 
végeztek, örültek a munkának.  
Tehát az elképzelésem a strand partmű felőli oldalánál átlagban 18-24 métert teljesen újból 
kell füvesíteni. Gödrök vannak, áll a víz most is, fel kell tölteni. Javaslatom, hogy ezt 
gyepszőnyeggel fedjük le, ahogy a gyermekpancsolónál. Kész gyepszőnyeget hozni, a helyét 
előkészíteni, alá vakondhálót, és öntözőberendezést arra a részre. Az idei sok csapadék nem 
jelenti, hogy jövőre is ez lesz. Csináljuk meg normálisan, a többi részen a füvet gereblyézzük 
ki, és meglátjuk, milyen lesz tavasszal. Illetve tuskózzuk ki a gyepesítés helyét, a partműnél a 
köveket húzzuk neki a partműnek, mert a sok jég elvitte őket 3-4 méterre a parttól. Az egyik 
zuhanyzót emeljük meg, mert belesüllyedt a sárba, csináljunk még egy öltözőkabint, mert 
kevés. Ültessünk egy-két fát az új füvesítésbe. Ennek a költsége 6,5 millió forint.  
Régóta beszédtéma volt a strand és a kikötő között a járda folytatása, 420 méter hosszban, 
illetve az út és a járda között szintbe hozni a földet. Az Aranykagylótól a kikötőig újra 
kiszedni a vízelvezető árkot, nagyobb kocsi beállót csinálni. Az egészet úgy elkészíteni, hogy 
az Aranykagylótól a kikötőig ne az úttal párhuzamosan kelljen állni, hanem ugyanúgy be 
tudjanak parkolni, mint a Soponyai kanyartól a strandig. Több autót tudjunk ott elhelyezni, 
igény szerint nagyobb rendezvénynél a járda felé nyitva árusokat elhelyezni ott. 
Villanycsatlakozási lehetőséget is készíteni. Kaptam ajánlatokat a járdára. A legolcsóbb 8,9 
millió forint volt anyagostól, ezt lealkudtam 8,5 millióra. Itt tartunk, illetve jön a földmunka. 
Ehhez kapcsolódik, hogy tavasszal meghirdettük, hogy Szigligethez kötődő világbajnokok, 
olimpiai bajnok sportolóknak kialakítunk egy emlékparkot faültetéssel. Én ezt a járda mellé 
tenném a nádas felőli oldalra, elhagyva másfél-két métert, így lenne a strandtól a kikötőig egy 
gyönyörű fasor. Egyik oldalon a nyárfák, a másik oldalon 5-6 méterre megnövő gömbfák, 
amik nem zavarnák a nagyfeszültségű vezetéket. Szerintem nagyon hangulatos lenne. 
Ültetnénk 11 fát a sportolóknak, utána még lenne hely a Szigligethez kapcsolódó híres 
emberek tiszteletére is. Összesen tehát a strand, illetve a strand és a kikötő közötti szakasz 
rendbetétele 16 millió forint kellene. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Betonjárda lenne, amire az árajánlatot kaptuk? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ugyanolyan térkőből készülne 1,8 méter szélesen, ahogy már 
a strand előtt el lett kezdve. Ezt fontos lenne elkezdeni, ha azt akarjuk, hogy elkészüljön. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Örülök a beruházásnak, de sok reklamációt kaptam, hogy a 
kikötőn túl mikor készül járda. A múltkor azt vágták hozzám, hogy bár nem lett a pályázati 
kiírásból semmi, a nádüzem és a strand közötti járda sem abból készült, oda volt pénz? Nem 
tudnánk valamilyen megoldást találni a kikötő utáni részre is?  
 
Balassa Balázs polgármester: Tudnánk találni. Elkészült a Balaton körüli kerékpárutak 
fejlesztési koncepciója, amiben ez szerepel, ami lehet, hogy csak 5 év múlva valósul meg. Ha 
mi ezt megvalósítjuk, egy lehetőségtől estünk el. A legnagyobb probléma mégis az, hogy ott 
mindenkinek 5-6 métert le kellene adni a földjéből.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Amikor aláírást gyűjtöttem az ügyben, mindenkit 
megkerestem, minden tulajdonost. Egyetlen volt, aki azt mondta, hogy nem, majd később 
visszatérünk rá. A többiek mind szívesen adták volna. 
  
Balassa Balázs polgármester: Az egyetlen oka, hogy benne van a fejlesztési koncepcióban, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat projektjei közé is bekerült. Azt mondom, hogy maximum 
két évet várjuk, hátha történik lépés az ügyben, mert ez legalább 30 millió forintos beruházás 
lenne, ha lehet, próbáljuk meg állami költségvetésből. Ha a Balaton körüli kerékpárutak 
fejlesztése elindul, ez is belekerül.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az elképzelés az, hogy ugyanúgy fel lesz szedve az aszfalt, és 
meg is lesz szélesítve. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A járda és az úttest között füvesítve lenne, vagy murvával 
feltöltve, csak mert oda autók szoktak állni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Egészen eddig nem volt gond. Ha rendesen befüvesedik, és 
nem lesznek benne gödrök, akkor ott nem fog megállni a víz. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Mekkora költség volna az útpadkát is megcsinálni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez a következő téma. Nem szeretném megkockáztatni a 
füvesítést a strandon, mindenképp a gyepszőnyeges megoldást javaslom, és a vakondhálón se 
szabad spórolni. Erre 16 millió forint kellene, mely a tartalék terhére biztosítható.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A strand illetve a járda elkészítése tényleg égető, mert a 
strand borzasztó állapotban van, a járdát pedig szinte mindenki használja Szigligeten. Ha azt 
tudjuk szépíteni, bővíteni, esetleg rendezvényekhez felhasználni, az egy kiváló ötlet. A 
feladattal tökéletesen egyetértünk. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a strand és környezetének 
rendbetételére, korszerűsítésére 16 millió forintot biztosítsunk a tartalék terhére az kérem 
most szavazzon, A testült egyhangúan megszavazta 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
137/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi 
beruházások megvalósítását határozza el.  

1. strand területén 2400 m2 nagyságú terület újrafüvesítése 
gyepszőnyeggel,   

2. a strand és a kikötő közötti járda burkolása, 
3. a strand és a kikötő között az útpadka és a járda közötti 

területen lévő parkolóhelyeken járdaszegély kiépítése. 
A fejlesztés megvalósítására 16 millió forint költségkeretet 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósítása 
érdekében kérjen árajánlatokat. 
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Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
Balassa Balázs polgármester: Tárgyalunk a közútkezelővel. Nagyon rosszak az állami 
tulajdonú főútjaink. Tudnak pénzt átcsoportosítani a szigligeti utak korszerűsítésére, ha az 
önkormányzat is hajlandó beszállni. Javaslok 20 millió forint értékű támogatást. Az érintett 
szakasz a várba vezető csoknyai köves úttól a Főtérig, majd a Nádüzemtől a kikötőig. Ezt 
kellene rendbe tenni, amivel mondhatnánk, hogy a falutól a kikötőig rendbe tettük a járda és 
az út burkolatát.  
 
Strand és a kikötő közötti járda burkolására vállalkozói szerződés 
 
Balassa Balázs polgármester: A strand és a kikötő közötti járda burkolására kértem már 
árajánlatokat Décseí Ép Kft 9.380 e Ft, Sáfár-Bau Kft 9.240 e Ft, a legkedvezőbb ajánlatot 
Nyirő Károly vállalkozó adta 8.500 e Ft összegre. Én úgy gondolom, hogy mielőbb el kellene 
indítani a beruházást, mert még most az időjárás engedi, hogy dolgozzanak, de nem tudni 
milyen lesz tavasszal az idő, és ha későn tudja a vállalkozó a munkát elkezdeni a szezon 
kezdetére nem tudja befejezni. Ezért szeretném, ha most döntene ebben a kérdésben a 
képviselő-testület. 
Javasolom, hogy a strand és a kikötő közötti járda térkővel történő burkolásával Nyirő Károly 
vállalkozót bízza meg a képviselő-testület az árajánlatnak megfelelő bruttó 8.500 e Ft 
összegért. A beruházás pénzügyi forrása a 137/2014. (XI. 10.) Kt. számú határozattal 
megállapított költségkeret, az általános tartalék terhére. 
Aki ezzel egyetért, kérem most szavazzon. A testület egyhangúan megszavazta 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
138/2014. (XI. 10.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand és 
a kikötő közötti járda térkővel történő burkolásával Nyirő 
Károly vállalkozót bízza meg az árajánlatnak megfelelő bruttó 
8.500 e Ft összegért. A beruházás pénzügyi forrása a 137/2014. 
(XI. 10.) Kt. számú határozattal az általános tartalék terhére 
megállapított költségkeret. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. november 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 13.36 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 


