Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23.
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Távolmaradását bejelentette:
Dr. Karasszon Diána képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Lakosság részéről: 40 fő
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5
képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitom.
Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. A képviselő-testület munkájáról
szóló tájékoztatót a képviselőkkel előzetesen egyeztettük, így beszámolóm az ő képviselői
tevékenységükről is tájékoztató. Az ez évi fejlesztéseiről, a következő időszak elképzeléseiről,
valamint a pozitív és negatív tendenciákról szeretném tájékoztatni a megjelenteket.
Soha nem volt ennyi ember, mint az idei süllőfesztiválon. Szervezőkkel közösen alakítottuk
az elrendezést, az árusok, a vendéglősök hol kapjanak helyet, nagymértékben meg lett
kímélve ezáltal a strand. Az idei évben a strandunk 1/3-án gyepszőnyegeztünk, és alá
öntözőrendszert építettünk ki. Aki látta vagy használta, mindenki elismerően beszélt a szép
fűről.
Az önkormányzat 50 csónakhelyet alakított ki a Tapolca-patakon, mellyel nagy örömet
okozott a horgászoknak.
A várban minden régészeti feltárás megtörtént. A rendszeres karbantartási munkákon kívül a
keleti bástya melletti torony falazatát készítettük el, mely a nehéz megközelítés miatt komoly
kihívás volt a dolgozóknak. Vár parkoló szolgálati lakáshoz tartozó részét le kellett zárnunk,
mert a parkoló alatti ingatlantulajdonos pert indított ellenünk. Közös megegyezéssel oldódott
meg a probléma, mi lezárjuk, és csak az ott lakók, az önkormányzat által beengedett autók
mehetnek be. 5 éves haladékot kaptunk, úgyhogy megoldódik erre az időszakra a parkolás.
A Közútkezelő Kht. hosszú évek egyeztetését követően újra aszfaltozta a faluba bevezető
útszakasz legrosszabb részeit. Ez nagyon régóta szégyenfoltja volt a településnek. Pótoltuk a
hiányzó, és kicseréltük az elkopott útjelző táblákat. A Kisfaludy utcát egyirányúsítottuk,
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ezáltal sokkal „élhetőbbé” vált az Ófalu. Lakossági kérésre a téli időszakban letakartuk ezeket
a táblákat.
Az önkormányzat a majori épületsorban megvásárolt három ingatlant. A vásárlás célja, hogy
megőrizzük az utókornak ezt a pótolhatatlan épületet. Egy lakás felújítását már el is végeztük,
a többit folyamatosan újítjuk fel. Amennyiben lehetőség lesz rá, a továbbiakban is
szándékunkban áll még itt lakást venni.
Az iskola üzemeltetését átvette az állam, de továbbra is működik az iskolánk. A hat település
által üzemeltetett hivatal jól működik, költségvetésünk stabil.
Két helyen emléktáblát, egy helyen pedig szobrot helyeztünk el. A Táj- és Településvédő
Körrel közösen emlékeztünk Dr. Péczer Sándor jegyzőre. Emléktábláját az önkormányzat
falán helyeztük el. Bódi Mária Magdolnára emlékeztünk a templomudvarban felállított
emléktáblával. A Hősök kertje mellett elhelyezett középkori vitézt ábrázoló mellszoborral a
várvédő vitézeink előtt tisztelgünk. A strand és a kikötő között több emlékfát ültettünk a
szigligeti érdekeltségű híres sportolóink tiszteletére.
A Soponyai utcai kanyarban is vásároltunk ingatlant, itt íjászpályát alakítunk ki és szabadtéri
sportszereket fogunk elhelyezni.
A környezet állapotával kapcsolatban sajnos nem tudok kedvező változásokról beszámolni. A
szelektív hulladékgyűjtők körül uralkodó állapot minősíthetetlen. Ez a probléma sajnos
elsősorban a nyaralószezon idején csúcsosodik ki. Felháborító és elrettentő, mit és milyen
formában helyeznek el itt emberek. Ami nem fér a konténerekbe, azt mellé rakják, vagy az
ajtó felszakításával beleerőszakolják. Ugyanilyen gondot jelent az útszélén, nádasban elszórt
elhelyezett szemét is. Felháborító és elgondolkodtató.
Beszéltem a település népszerűségéről és a megnövekedett közéleti szereplésemről. Ahol
lehet, népszerűsítem a települést. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Orbán Viktor
Miniszterelnök Szigligeten találkozott a térség polgármestereivel. Az idei évben több térségi
és országos konferenciát, közgyűlést is rendeztek, rendeztünk Szigligeten.
Amennyiben önkritikusak akarunk lenni, akkor megállapíthatjuk, hogy csak néhány fejlesztés
valósult meg az idei évben a településen. Vannak ilyen évek. Viszont készülünk a jövő évtől
kiírásra kerülő Uniós pályázatokra.
A fejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében, elkészítettük az önkormányzat
épületének felújítására vonatkozó tervdokumentációt, a temető kerítésének és
járdarendszerének terveit, a vár fejlesztési koncepcióját, és a 8 helyszínt érintő Történelmi
Tanösvény előzetes anyagát. Szeretnénk a sajkás kikötőnek is emléket állítani. Célunk, hogy
2020-ig minél több fejlesztési forráshoz jusson a település.
Kérem, hogy a kérdéseikkel, véleményükkel segítsék a képviselő-testület munkáját.
Demeter Éva: Tapolca-patak és a Liget utca közötti területnek, ahol az elmúlt években már
21 fát ültettünk, nevet kellene adni. Erre pályázatot kiírni, ötletbörzét kellene kiírni. A
területre még 2-3 fát tudunk ültetni, és nem tudjuk hány gyerek született, de határeset, hogy
ott tudjuk-e folytatni, akkor ezt egy névadó ünnepéllyel egybe lehetne kötni jövőre. Padokat
lehetne elhelyezni, sokan sétáltak arra, szépen rendben van tartva.
Házszámozás: úgy értesültem, hogy január 1-től a személy igazolvány meg egyéb okmányok
cseréje ilyen esetben ingyenes, tehát nem lesz anyagi akadálya, hogy ki legyen hirdetve az új
házszámozás és így könnyebb lenne a tájékozódás.
Az utcatáblák pótlása elmaradt az Aranykagylóban. Van néhány reklámtábla, ami rég nem
aktuális, vagy ami igen, nem megfelelő állapotban van. Tulajdonost meg kellene keresni és
felszólítani.
Szemét, zöldhulladék: Szemét, szemetet vonz. A jogutód átvállalta a másikfajta zsák elvitelét
is, megkérdeztem.
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Kerítések: Egyre jobban szaporodik Szigligeten, és elég botrányosak. Helyi építési szabályzat
elég jól meghatározza azt, hogy mit lehet és mit nem. A Réhelyi út mellett az emberek védik a
termésüket a vadállatok ellen, de borzasztó, ahogy kinéz. Lehetne-e valami egységeset
kialakítani? Vaddisznó is örök probléma, a vadháló, ronda. A csónakkikötőnél épített kerítést
zöld növénnyel kellene befuttatni.
Strand: környező településekkel együtt kellene gondolkozni, hogy hogyan lehetne mérsékelni
az embertömeget. Köszönöm szépen.
Balassa Balázs polgármester: Nagy részével egyetértek, a képviselő-testület számára
elgondolkodtatóak ezek a felvetések. Házszámozás: Készül az összes utcára az új
házszámozás, ami azt jelenti, hogy ahol üres telek van, az is kap egy házszámot. Dolgozunk
rajta, és utána megnézzük a jogi hátterét, hogyan tudjuk ezt keresztülvinni, illetve
mindenkivel ezt elfogadtatni.
Fásítás: Ez egy jó kezdeményezés. Az önkormányzat is azért állt a Táj-és Településvédő Kör
kezdeményezése mellé, hogy minden szigligeti újszülött kapjon egy fácskát. Támogatjuk,
tavasszal el kell gondolkodunk egy új területen. Az elnevezés ugyancsak jó ötlet. Ebben
kérem mindenki segítségét, várjuk az ötleteket. Az sincs ellenünkre, hogyha a Táj-és
Településvédő Kör tesz javaslatot a park nevére.
Utcatábla: aki készítette, ő elköltözött és nem tudjuk elérni. Reklámtáblákra szükség van, igaz
hogy sok olyan reklámtábla van, ami mögött már nincs szolgáltatás, de fennmaradt. Sok olyan
tábla van, ami megjelenésében nem illeszkedik a településhez. Balatonederics - Szigliget
között a 71-es úton, amit a szél kidöntött táblát, pótolni fogjuk. A jelzett problémát
megnézzük, leszedjük, ami nem odaillő.
Kerítés: Réhelyi úton lakók, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, nem szívesen hatnék rájuk,
mert nem tudok anyagi forrást biztosítani. Próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét, hogy
tartsák be a helyi építési szabályzat, kerítésre vonatkozó szabályait. Vaddisznókkal nem
tudunk mit tenni, a nemzeti park csapdákat helyez ki és elszállítja az állatokat, de még mindig
sok van, és sok kárt okoznak.
Strand látogatószáma: Augusztusban megkeresett egy nyaralótulajdonos, hogy elindult egy
aláírásgyűjtés, amiben kérik a nyaralótulajdonosok, hogy az önkormányzat szabályozza le a
strand látogatói számát, tiltsa ki a vidékieket, és valahogy kezelje ezt a problémát, mert a
nyaralótulajdonosok és a helyiek nem tudnak lemenni a strandra. Sajnos vagy hála Isten, a
szigligeti strand annyira népszerű, hogy elég nagy tömeget vonz. Gondot okoz a parkolás,
hogy az embernek nincs helye, komfortérzete nem megfelelő, ez mind probléma. Arra, hogy
kicsi a strandunk, és elég nagy tömegeket vonz, sajnos nem tudom mi a megoldás.
Felemelhetjük a strandbelépőt, fizetőssé tehetjük a parkolót, nem tudjuk a megoldást. Még
nem kaptuk meg ezt a beadványt, lehet, hogy már nem is fogjuk.
Demeter Éva: Ötletem nekem sincs, ez egy nagyobb feladat, mint amit Szigliget egymagában
meg tudna oldani. Én tudom, hogy zsúfoltság egy részét az is okozza, hogy a tapolcai strand
bezárt évek óta, ezt egyedül Szigliget nem tudja megoldani, de esetleg Balatonedericcsel,
Badacsonytördemiccel közösen lehetne megoldást találni.
Balassa Balázs polgármester: A problémát mi is látjuk. De a megoldást nem. Nem hiszem,
hogy a mi kompetenciánk lesz majd. A nád védelme miatt a strand nem bővíthető, máshol
nem lehet kialakítani, írtunk kérelmet a Miniszterelnöki Hivatalba, hogy a partszabályozást
módosítsák, azt mondták, hogy erre pillanatnyilag nincs lehetőség.
Miklai Ferenc: Megköszönöm a munkátokat és az alkalmazottak munkáját. Én azt kérem az
önkormányzattól, hogy a strandon legalább kétnaponta rotálják fel a homokot, mert nagyon
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kemény. Délután 4 óra körül már árnyékban van a gyerekpancsoló. A kanadai nyárfák tetejét,
ha megnyesné az önkormányzat, akkor délután is kapna napfényt az a rész. Ismerősöktől
hallottam, hogy szeretnék, hogyha kártyás fizetés is lenne a strandbelépőnél. Nagyon szépen
köszönöm az önkormányzatnak, hogy Kisfaludy utcánál télen engedélyezték az oda-vissza
járást. Vaddisznókra nem megoldás, hogy befogják és 20-30 km-el arrébb viszik. Köszönöm
szépen.
Balassa Balázs polgármester: Strand, homoklazítás, reggelente szoktunk kupacokat
kialakítani, nem az egészet mozgatjuk át. Ez a homok a víz hatására összeáll, erre figyelni
fogunk. Napfénnyel kapcsolatban én pont a másik oldalát hallom és tapasztalom. Nem fogunk
levágni egy fának a tetejéből se. Kártyás belépő probléma, igénylik az emberek. Jövőre se
lesz, de okos telefonon lehet majd jegyet vásárolni. Ennek az előkészületi munkái
folyamatban vannak.
Derdák Istvánné: Lomtalanítás problémája. Miért csak a strandhoz, az iskolához és
Csonkatoronyhoz raknak konténereket? Nekem nincs autóm, hogy elvigyem odáig.
Balassa Balázs polgármester: Mindenki emlékszik arra, amikor a BÖKI oldotta meg a
szemétszállítást. Aztán jött a Remondis, teljesen jó volt még az is. Aztán a Remondis is
megszűnt, most egy állami cég látja el a feladatot. Meg van határozva, hogy 1 településre
hány ilyen konténert szállítanak, és az önkormányzatnak kell meghatározni, hogy azt hova
helyezi el. Sajnos nem tudom azt ígérni, hogy ez meg fog változni. Maradjunk annyiba,
hogyha megkeres bennünket, próbálunk segíteni.
Mezey Artur: Petőfi utcának azon a szakaszán, ahol én lakom 10 éve nem volt hó eltakarítás.
Én 1 évvel ezelőtt írtam egy levelet, egy képviselő hölgynek, mert gondoltam, hogy akkor
rajta keresztül a testület megtárgyalja ezt az ügyet, és a mai napig nem kaptam választ, hogy
miért nincs abban az utcában hó eltakarítás. Azt is kifogásoltam, hogy a település arculata
sérült, mert annak idején igyekeztünk minden útelágazáshoz virágágyást rakni, ez már nincs, a
kastély kerítése mellett sincs virág. Azt hiszem, hogy a település bevételei olyanok, hogy ezt
megengedhetné. A kérdésem az lenne, hogy miért nem kapok 1 év óta választ a levelemre?
Egy nagyon csekély kérés még, az út karbantartása.
Másik téma, mint a Szigligeti Váralapítvány kuratóriumi elnöke, hogy 2010-ben nagy
nyilvánosság előtt elhangzott, hogy ez az Alapítvány milyen negatív. A polgármester úr
indított egy pert, és 2014-ben költséget nem kímélve, fizetett a község igazgatásügyi
szakértőt, ügyvédi költséget és a bíróság megállapította, hogy az ominózus időszakban az
Alapítvány sokkal többet fordított arra a várra, mint amennyi bevétele volt. Én vártam, hogy a
Szigligeti Harsonába megjelenik egy rövid cikk, hogy tévedtünk és az Alapítvány nem egy
tolvajbanda, és köszönjük a 18 éves munkát, aminek az eredménye az, hogy a község minden
évben 50 milliót be tud szedni a várbelépőkből, de itt a nagy nyilvánosság előtt sem hallottam
ilyet, hogy valamennyire az Alapítvány és annak működése helyére lett volna téve.
Szeretném, hogyha a jövőben az új képviselő-testülettel együttműködve a közös
programokban részt vehetnénk. A képviselő-testülettel egy olyan találkozót tartani, amit
szerettünk volna már 2010-ben is csak nem kaptunk időpontot, hogy megmutassuk ennek az
Alapítványnak a lehetőségeit, mert hiába írtam levelet, hogy milyen programot szeretnénk
támogatni, a mai napig, évek óta válasz nem érkezett. Várom tisztelettel a választ.
Balassa Balázs polgármester: Mivel nem szeretnék olyat mondani, aminek esetleg jogi
következményei lennének, ezért csak annyit mondok, hogy a képviselő-testület, amikor 2008
májusában átvette a vár üzemeltetését, a hátralévő időszakban jóval nagyobb bevételt generált
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a várból, mint előző évben a Váralapítvány. Az, hogy ennek mi az oka, nem kívánok
semmilyen véleményt alkotni. Későbbi évek során egyértelműen az mutatkozott, hogy
nagyobb bevételt lehet a vár üzemeltetése során a várból - fejlesztések nélkül - még akkor
kihozni, mint amit az Alapítvány kihozott. Sose fogom azt mondani, hogy a bíróság által
megállapított tényállás tükrözi a valóságot, tudomásul vettük, kifizettük, nem szeretnék
tovább pereskedni. Nem tartom helyesnek a bíróság döntését. Minden fejlesztésben
megemlítjük a Váralapítványt, ők kezdték, ők végeztek egy bizonyos időszakig ott munkát,
soha nem mondtuk, hogy az önkormányzat kezdte el ezt a fejlesztést, mindig is elismertük a
Váralapítvány munkáját. Azt is elmondtam, hogy mi egészen más alapokra helyeztük és
szükségesnek gondoltuk, hogy az önkormányzat átvegye a Váralapítványtól a vár
üzemeltetését.
Az úttal kapcsolatban teljesen igaza van, önkormányzati út, meg fogjuk csinálni, viszünk oda
anyagot és helyreállítjuk. Az, hogy miért nem volt hó eltakarítás? Azokban az utcákban sehol
sem tudjuk eltolni a havat, ahova az IFA úgy be tudna menni, hogy ne okozzon kárt, ne tolja
más elé oda a havat, sajnos ez az útszakasz ilyen. Nem ez az egyetlen ilyen út, ahova nem tud
bemenni. Nem tudjuk megoldani. A település összképe tekintetében, hogy mi a jó, hogy
vannak egybefüggő, szépen gondozott virágágyások vagy az, hogy a településen, 10-20
helyen vannak virágvályúk, amit körbenő a gaz… A képviselő-testület úgy gondolja, hogy ez
a tendencia jó, ez nem pénz kérdése. Arra, hogy reagáltunk-e a levelére vagy sem, azt nem
tudom megmondani, utána fogunk nézni, és hogyha nem, akkor elnézést kérünk és
válaszolunk.
Mezey Artur: Azért dupla annyi az önkormányzat bevétele a várból, mert a Váralapítványnál
a felnőtt belépők ára 300 Ft volt, a községi üzemeltetéstől pedig megduplázták.
Balassa Balázs polgármester: Az első évben biztos, hogy nem, ezt számokkal tudom
igazolni. Nem kívánok ebbe jobban belefolyni, kérem, hogy Ön, és a Váralapítvány fogadja
el, hogy mi lenyeltük ezt a békát, a továbbiakban nem kívánunk ezzel foglalkozni. A
Váralapítvány, ha akar, segítsen, természetesen a település megköszöni.
Demeter Éva: Szeméttel kapcsolatban még, tavaly ez téma volt, hogy van-e valami
előrelépés a zöldhulladék kezelése, a Remondis elviszi, vagy Szigliget ki tud alakítani valami
zöldhulladék lerakó helyet?
Balassa Balázs polgármester: Optimista vagyok, mert vannak a térségben olyan
önkormányzatok, ahol a szemétszállító cég elkezdte a zöldhulladék összegyűjtését. Mindenhol
finanszírozási problémák vannak a szemétszállítási cégeknél, ez a kezdeményezés leállt.
Kötelezettségük van a szolgáltatónak, csak forrás nincs. Minden településre ilyen zsákokat
kell biztosítani. Legális zöldhulladék lerakó elképzelhetetlen. Sajnos mindenkinek a saját
telkén belül kellene megoldani.
Sipos József: Az elmúlt beruházásokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A tavalyi
tájékoztatón elhangzott, hogy a Főtéren lesz egy nyilvános WC, ugyancsak járda építése volt a
Réhelyi úton, az nem valósult meg, hogy esetleg mi az oka? A végzett munkára, elismerés a
képviselő-testületnek, mert elég sok beruházás megvalósult. A stranddal kapcsolatban, hogy
sokan vannak, ez időjárás függvénye. Ezt szabályozni, hogy hány ember menjen be,
véleményem szerint, nem megvalósítható. Szeretném megkérdezni, hogyha elkészülnek a
majori házak, milyen üzemeltetése lesz és mi lesz a funkciója? A tervezett sajkás kikötő, az
hol lesz elhelyezve? A felvetett kerítésekkel kapcsolatosan ízlés dolga, kinek mennyi pénze
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van rá. Szeméttel kapcsolatosan. Nem az állandó lakosok teszik le a szemetet. Nem akarok
vitát.
Balassa Balázs polgármester: Nyilvános WC, ezt már tavalyelőtt mondtuk, akkor
készítettünk egy tervet a Főtérre, sajnos a Műemlékhivatal lesöpörte az asztalról. Másik
elképzelés az volt, hogy megvesszük a Pub-ot, az aljában lenne a nyilvános WC, sajnos nem
tudtuk megvenni Simon Pétertől. Rövid időn belül meg kell oldani, mert gond. Járdával
kapcsolatban, a tervek megvannak, ahogy pályázati forrás jön, meg tudjuk építeni. Sajkás
kikötő, a kikötő melletti parkba lenne beillesztve. A majori házakkal kapcsolatban, nincs
konkrét ötlet a hasznosításra.
Ihász Györgyné: Régen Báró temetőnek hívták, ott van eltemetve a családtagom, elég
nehezen megközelíthető a sírhely. Fák, tuják akadályozzák. Ki lehetne-e pucoltatni?
Balassa Balázs polgármester: Tavasszal elkezdtük a síremlékek között kipucolni a területet.
Megnézzük. Nem ígérem, hogy fákat fogunk kivágni, a tujákat viszont biztosan.
Miklai Ferenc: Hogy került magántulajdonba az Ederci-árok meg a mellette lévő Balaton
part? El van kerítve ott egy rész a Balaton partból.
Balassa Balázs polármester: Igazából mindenki tudja, hogy ahol az Ederci-árok van, a
másik oldalon lévő területet megvette egy cég, hogy ott majd horgásztanya vagy kemping
lesz, több elképzelés is volt és az ingatlanrész átnyúlt az út másik oldalára. A horgásztársaság
tőlük vásárolta meg, ettől fogva az ő tulajdonuk, ők teljesen jogosan zárták le a területüket.
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm a nagyszámú
megjelenést. A közmeghallgatást 18.35-kor bezárom.

K.m.f

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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