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Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 21-én
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 27.
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Szalainé Bárány Éva képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Dr. Karasszon Diana képviselő
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Lakosság részéről 82 fő
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5
képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitom.
Tisztelettel köszöntök mindenkit a szokásos év végi összejövetelünkön, amikor értékeljük az
évet. A lakosság véleményezheti az ez évi munkánkat, hiányosságokat,
Először is ismertetem a költségvetés fő számait, az év során elvégzett fejlesztéseket,
beruházásokat. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 634.609 ezer Ft. Az
általános tartalék 79.424 ezer Ft, értékpapír: 40.900.000 Ft (Bahart részvény). Talán az
időjárásnak, vagy éppen a rendszeres színvonalas programkínálatnak, vagy a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően az idei évben a tavalyi év hasonló időszakával összehasonlítva a
várnak 22%-os a látogatószám növekedése. Folyamatosan fejlesztjük a strandot, ahol
tavasszal járdákat építettünk, illetve egy egyedülálló stégrendszert telepítettünk közösen a
Balatoni Vízimentők Szakszolgálatával. Sajnos az időjárás nem kedvezett a strandolóknak, ez
komoly bevétel kiesést eredményezett. A tavalyi évvel összehasonlítva 30%-al kevesebb
strandbevétellel zártuk a szezont. Ez valószínűleg komolyan érintené a település
gazdálkodását, ha az előző években a testület nem teremtett volna egy jelentős tartalékot,
mely most kompenzálni tudja a kiesést. A 2014-es évben ismét (már 8 éve) nem emeltünk
adót a testület a 2015-ös évben sem tervez emelést. Az idei évben is zavartalanul működtettük
az intézményeinket (óvoda, iskola, hivatal). Várhatóan meg tudjuk őrizni pozíciónkat a közös
hivatal vonatkozásában. A szociális háló stabil. A felsőoktatásba járók pályázhattak
önkormányzati és államilag finanszírozott éves támogatásra. A rászorulók támogatást kaptak a
krízis alapból. A rászoruló gyermekek számára ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést
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biztosítottunk. Az idősebb korosztály számára (igény szerint) gondozónő nyújtott segítséget.
Az általános iskolások, az óvodások és a felsőoktatásban résztvevők iskolakezdési támogatást
kaptak. Az idei év elsősorban a fejlesztések előkészítéséről szólt, de azért 2014-ben is
történtek beruházások! Ismét javultak a Kisfaludy utcában a közlekedési feltételek. A
Tájháztól a várparkolóig leaszfaltoztuk az útszakaszt. A Petőfi utcában megtörtént az ivóvíz
hálózat cseréje, majd az úttest teljes szélességben történő aszfaltozása. Az óvoda épületén
kicseréltük a nyílászárókat. Az önkormányzati dolgozók többek között vízelvezető árkokat
javítottak-tisztítottak, lépcsőt építettek. Megújult a Tájház, valamint kialakítottunk egy
helytörténeti kiállító teret. A várban és a Kézműves udvarban befejeződtek a pályázati
forrásból megvalósult fejlesztések. Jelenleg is folynak a várban a karbantartási munkák.
Sikeres turisztikai szezont zártunk, jól sikerültek a programok, sok kiránduló volt a
településen. Sajnos a Süllőfesztivál idején csapadékos volt az időjárás, ennek meg voltak a
következményei is.
A tervezett fejlesztések a következők: A strandon a part felöli szakaszon teljes hosszban (150
méter), és a partnál lévő járdától 18-24 m változó szélességben gyepszőnyeget terítenénk le. A
gyepszőnyeggel borított területen kiépítenénk egy automata öntözőrendszert. Alatta
feltöltenénk a gödröket és kiegyenlítenénk a talajt. Füvesítés előtt kijavítanánk a zuhanyzókat,
egy plusz öltözőkabint építenénk, kituskóznánk, fákat ültetnénk és a partművet kijavítanánk a
védő kőszórást visszarakatnánk a partműhöz. A többi füves területen csak javítanánk a
felületet és fűmagszórással javítanánk a károsodásokat. A strand és a kikötő között 420 méter
hosszban felújítanánk a járdát. Az út és a járda között, a nyárfák alatt kiegyenlítenénk a talajt,
majd befüvesítetnénk. Az Aranykagylói utcától az árkot kikotortatnánk, a lámpasort
felújítatnánk, villanyvételi lehetőséget építetnénk ki. A strand végétől a középfeszültségű
oszlopig a járda Balaton felöli oldalán fákat ültetnénk (nem nyárfákat) alatta emléktáblával. Itt
lenne kialakítva a szigligeti kötődésű sportolók sétánya. Tárgyalásokat folytatunk a
közútkezelővel, hogy a kezelésükben lévő utak közül minél többet közösen újítsunk fel. Én
elsősorban a Csoknyai kövesúttól a Főtérig, illetve a Nádüzemtől a Kikötőig terjedő szakaszra
gondoltam. A tárgyalások folynak, ezért még konkrét hosszról nem tudok beszélni. Régóta
tervezzük, hogy a Főtéren kialakítunk egy nyilvános WC-t. Erre több elképzelésünk is van.
Remélem a következő évben végre megvalósulhat. Mindenki számára köztudott, hogy a
döntéshozók időről-időre kezdeményezik az illegális csónakkikötők felszámolását. Jelenleg
Szigligeten nincsen legális csónakkikötő. Egy kikötő megvalósítása az Ederci ároknál
folyamatban van. Viszont ez a helyi horgászegyesület által kialakításra kerülő kikötő a
közigazgatási területünkön lévő csónak tulajdonosok elenyésző részének nyújt megoldást. A
képviselő-testület kezdeményezésére az önkormányzat elindította a Tapolca patakon egy
csónakkikötő létesítésére vonatkozó eljárást. Itt elsősorban helyi horgászoknak és
nyaralótulajdonosoknak szeretnék helyet biztosítani, illetve az önkormányzat is tárolhatna itt
pár csónakot, mely bérbeadásával a horgászturizmust is erősíthetnénk. Annak érdekében,
hogy a településünk még szebb és rendezettebb legyen elengedhetetlen a közös munka!
Kérem a jelenlévőket, amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van azt tegyék meg.
Jani Istvánné: A Külsőhegyi utcán fel lehetne-e szólítani azokat a tulajdonosokat, akinek már
lassan az út közepére érnek a szúrós bokraik, fáik? Ezek megkarcolják az autókat, mit lehetne
tenni?
Balassa Balázs polgármester: Teljesen jogos a felvetés, télen a hó eltakarításánál is
problémát okoz ez. Van egy olyan fűrésze az önkormányzatnak, amellyel a magas ágakat is le
lehet vágni, így az érintett helyeken ezt használni fogjuk. A közlekedést veszélyeztető ágakat
kulturáltan levágjuk majd az út széléig.
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Demeter Éva: Szeretném a jókívánságaimat kifejezni a régi-új testületnek. 12 éve szó volt a
házszámozásról, ami tudomásom szerint elkészült. Ha lehet, tegyék nyilvánossá az eredményt
a jobb tájékozódás kedvéért. A Soponyai utcán el lehetne helyezni szemétgyűjtőket. Kérném,
hogy a közmeghallgatás időpontja előbb legyen hirdetve. Támogatnám, hogy az út közepéig
kelljen rendben tartani a tulajdonosnak a területét, mert ez könnyebben definiálható. A
templom előtti rácsnak be kellene kanyarodnia, mert veszélyes, hogy hiányzik belőle egy rész.
A zöldhulladék elszállításról lehetne szerződni a szemétszállítást végző céggel, ami szerint
külön kezelné és vinné el a zöldhulladékot. Egy külön zsákban lehetne kitenni, így
megszűnnének az illegális lerakások.
Balassa Balázs polgármester: Korábban elkészültek a házszámok, azért nem hoztuk
nyilvánosságra, mert ennek komoly anyagi vonzata lenne. Ha az összes számot megfelelően
kiosztanánk, a rossz házszámokkal rendelkezők okmányait mind le kellene cserélni, ez pedig
komoly teher lenne a számukra. Nekünk nincs erre anyagi forrásunk, a lakosságot pedig nem
kötelezhetjük rá. A közmeghallgatással szerettük volna összekapcsolni a rendőrségi
tájékozatót, amelyeknek eddig alacsony volt a látogatottsága. Miután ennek megtudtuk az
időpontját, azonnal feltettük az Internetre és kiplakátoztuk a közmeghallgatás idejét is. Jövőre
megpróbálunk jobban előre tervezni. Mi vállaltuk, hogy megépítjük a lépcsőt, az egyház
pedig a korlátot. Mi elvégeztük a beígért munkát. A mostani hulladékszállító cég pályázata
egyelőre nem nyert az egész térség zöldhulladékának elszállítására, de benn van a
vállalásukban, csak keresik az anyagi forrást. Reméljük, hogy ez hamar megoldódik. Szigliget
önkormányzata egyelőre nem pályázik a „Virágos Magyarországért” pályázaton, amíg a
település összképe nem olyan. Kérek mindenkit, hogy gondozzák a házak elejét,
virágosítsanak, ebben az önkormányzat is hajlandó segíteni.
Somi Attila: Nyár vége felé a Réhelyi és Iharos utcában egy földkábel fektetése folyt. Erről
nem tudtak információt adni a munkát végzők. Szeretném kérdezni, hogy mikor és mire
tudjuk használni az elkészült beruházás eredményét?
Balassa Balázs polgármester: A Magyar Telekom fejlesztése, akik felismerték, hogy
Szigligeten nem megfelelő az Internet-szolgáltatásuk minősége. Badacsonytördemicről
indulva építettek ki egy gerinchálózatot, ami a Csonkatorony melletti fogadóépületen át a
templomig ér, ahol van egy sugárzó-állomás.
Páhy László: Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e rendezni a vár alatti parkoló perét?
Sövegjártó Ágnes: 1969 óta nyaralok Szigligeten. Elhangzott, hogy minél több turista
érkezzen Szigligetre. Ezzel, mint nyaraló egyet is értek, de az utóbbi időben nem látom a falu
fejlődési irányát. Sokszor nyáron rengeteg ember van, és az infrastruktúra nem alkalmas ezek
ellátásra. Mi a fejlesztési irány? A másik téma a diszkó. A Vilmahegyen lakunk, nyáron
péntek, szombat és néha vasárnap éjjel is van diszkó, emiatt nem lehet aludni, ez hajnali 4-5ig felhallatszik. Mit lehetne ezzel tenni? A szórakozást sok helyen hangszigetelt helyen oldják
meg. A diszkó portáljának kinézete nem méltó Szigligethez. Kérem, gondolják végig, mit
tudnának kezdeni ezzel? A buszmegállók felújítása során kerültek a faluba ide nem illők, ezek
ideiglenesek vagy maradnak?
Vargha László: Az Öreghegyi utcában esők alkalmával tele az út vízzel, mert nem tud
lefolyni az átereszeken az árkokba, mivel el vannak tömődve. Ezeket nem mindenki tudja
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pucolni. Az útburkolat és az árok között van egy gát, amiért nem folyik le a víz. Ezt el kellene
bontani, így le tudna folyni a víz.
Szekér János: A temetőben van egy rossz helyen levő tölgyfa, ezt ki lehetne-e vágni vagy
legallyazni?
Molnár Ferencné: A Kossuth utcai járda faluban levő szakaszán egyre többen
kerékpároznak, mit lehetne ez ellen tenni? Ugyanezen a járdán elég sok kutyaürülék van
sajnos, milyen megoldást lehetne foganatosítani? A ciframajori buszmegállónál nem lehetne-e
közvilágítást telepíteni?
dr. Lukácsy Katalin: A ciframajori buszmegállóra kerül-e valami védőburkolat az eső vagy
hó ellen? A buszmegállókba nem katedrálüveget kellene tenni, ami zavarja a kilátást. Létezike az a lehetőség, hogy ha 1000 forint idegenforgalmi adót befizetünk, 2000 forintot kapunk az
államtól fejlesztésre?
Balassa Balázs polgármester: Ezt most is kapjuk, jelenleg 1500 forintot.
dr. Lukácsy Katalin: Nem tudom, hogy ezt az emberek mennyire veszik figyelembe, mert ez
komoly tétel.
Szakál Gyula: A Kossuth utcában folytatódik-e az árkok kiásása?
Balassa Balázs polgármester: Folytatni fogjuk, csak az időjárás nem engedi egyelőre.
Demeter Éva: Tervezi-e az önkormányzat hétvégenként a zajos mezőgazdasági gépek
használatának korlátozását? Ez az idegenforgalmi jelleg miatt lenne fontos.
Tóth Eszter: Mikor lesz a Réhelyi úti járdából valami? Emellett a velünk szemben levő
telken 2-3 méteres parlagfű van, kinek kell ezt bejelenteni?
Balassa Balázs polgármester: A földhivatalba be tud menni bárki, és bejelentést tud tenni ez
ügyben. Most válaszolnék a többi kérdésre is. A várparkoló-perrel kapcsolatban annyit tudnék
mondani, hogy a környéken lakó úr eljárt minden szakhatóságnál állapítsák meg, hogy a
parkoló illegális és az ingatlanának értékét csökkentő zajhatással jár. Pert is indított az
önkormányzat ellen, ami tart. Az erdőfelügyeletnél is feljelentette az önkormányzatot, amely
hatóság megállapította, hogy bár ott 16-18 éve parkoló van, soha nem lett ez legalizálva. Az
önkormányzat ezzel természetkárosítást okoz, így ezt meg kell szüntetni. Komoly lobbimunka
eredményeként egyelőre haladékot kaptunk. A függőben levő perrel kapcsolatban pedig a
büntetés mértéke kérdés. Még az is elképzelhető, hogy ott januártól nem lesz parkoló, ez
komoly problémát jelentene. Azért dolgozunk, hogy az ingyenes használati jogot megkapjuk.
Szigligetet színvonalas, minőségi turisztikai szolgáltató hellyé szeretnénk tenni, ahol egy
magasan frekventált réteg tudna megjelenni. Ehhez még rengeteg fejlesztésre lesz szükség.
Nem a tömegturizmus erősítése a cél, most még egy folyamat közben vagyunk. A turisztikai
terhelés súlypontja a strand és a vár, a belső utcákban a vendégek nem jelennek meg. Az idei
évben csak szombatonként volt diszkó, a testület heti egyhez járult hozzá, az üzemeltető
ehhez tartotta magát. Lennének és voltak elvárásaink a zajhatással kapcsolatban. Az épület
megjelenésében, az üzemeltetésben a tanácsainkat, kéréseinket nem fogadta el a tulajdonos.
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Valószínűnek tartom, hogy a Réhelyi úti és a szeszfőzdei buszmegállókra gondolt a kérdésnél.
A képviselő-testület úgy gondolta, hogy a helyszínekre egy átlátszó üveg buszmegálló
illeszkedik, mert nem kirívó. Ezek nem ideiglenesek.
A padka probléma, az utaknál felnőtt a fű. 10 évvel ezelőtt az Iharos utcában homokos padkát
alakítottunk ki, amelyet az eső elmosott, és balesetveszélyessé vált. Ebből okulva inkább
bevágásokkal vezetnénk be az árokba a vizet.
Most kértünk ajánlatot napelemes lámpákra, amelyeket 2-3 helyre helyeznénk ki, ez a
Ciframajorban is megoldás lehet. A temetőbe levő fák egyfelől esztétikusak, másfelől viszont
problémát is okoznak. Meg fogunk kérdezni egy kertészmérnököt, hogy adjon véleményt a
temető egységes képéről.
A ciframajori buszmegállóval kapcsolatban várnánk, hogy tapasztalatunk legyen, mivel fedjük
be.
Az idegenforgalmi adó évekig téma volt, de a lakosság részéről nem volt partneri hozzáállás.
Nemcsak a fizetővendégek után kellene adózni, hanem a házban megszálló családtagok,
rokonok, barátok után is.
A csendrendelet kérdése teljesen jogos, jelenleg kezelhetetlen az állapot. Sűrűn előfordul,
hogy korán zajonganak. A rendeletben szabályozás nem megoldás, mert csak a rendőrségnek
van jogköre bemenni a magáningatlanra. Ehhez a kérdéshez inkább kulturáltság és
kompromisszumkészség kellene.
A Balatoni Bringakörút fejlesztésére pályázhatunk, ami a Réhelyi úti járda kialakításában
lehetne óriási segítség. Nagy esély van ennek a megvalósítására pályázati forrásból. A tervek
és a felmérés elkészült, a lakosság nagy része hajlandó lenne ingatlanrészt erre biztosítani.
Türelmet kérek, mivel ez nem a költségvetésünk terhére megvalósítható fejlesztés. Érdemes
várni egy-két évet a pályázati forrásra.
Sövegjártó Ágnes: Érdeklődnék, hogy a Lengyel-kúriával mi lesz?
Balassa Balázs polgármester: A tulajdonosnak nincs olyan anyagi helyzete, hogy ezzel
kezdjen valamit.
Demeter Éva: Az Esterházy-kastély mikor lesz látogatható?
Balassa Balázs polgármester: Jelenleg még tart a felújítás. Marad állami tulajdonban, amely
létrehozott egy kezelőcéget. Jelenleg egy fogadóteret építenek, ahol a parklátogatók jegyet
tudnak váltani.
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm a nagyszámú megjelenést. A közmeghallgatást
18.15 órakor bezárom.
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