Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 29-én 11.30
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
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. Napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs. Köszönöm. A testület egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Strand működésével kapcsolatban érkezett észrevételek megtárgyalása
2. Vegyes ügyek

1. Strand működésével kapcsolatban érkezett észrevételek megtárgyalása
Balassa Balázs polgármester: A mai rendkívüli ülést a strand üzemeltetésével kapcsolatban
hívtam össze. A szigligeti nyaraló tulajdonosok nekem már jelezték, hogy egy beadványt
juttatnak el hozzánk, aminek a lényege, hogy az ingatlan tulajdonosok nem vehetik igénybe
kulturáltan a strand szolgáltatásait, a zsúfoltság megszűntetésére tesznek javaslatokat, ehhez
gyűjtöttek aláírásokat. (Javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
Továbbá dr. Karasszon Diána képviselő indítványozta, hogy a képviselő-testület a strand
nyitva tartásával kapcsolatos döntését vizsgálja meg. Kérem dr. Karasszon Diána képviselőt,
hogy ismertesse javaslatát.
Dr. Karasszon Diána: Lementem a strandra sétálni és mondták a dolgozók, ők nem bírják,
hogy este 7 óráig kell dolgozni, érthetetlen miért kell nekik túlórázni. A másik pedig, hogy az
alkotóházasok eddig 6 óra után jártak le a strandra, most mi megakadályoztuk, hogy
fürödhessenek, ezért beszéljük át mennyi hasznunk és mennyi kárunk van ebből az egészből.
1

Balassa Balázs polgármester: Erről volt egy döntésünk. Jött a levél, amit a nyaraló
tulajdonosoktól kaptunk, hogy zsúfolt a strand és ezt aláírásgyűjtéssel támasztották alá. Én
úgy gondolom, valamilyen fokon azzal, hogy nincs 16 óra utáni kedvezmény, illetve 19 óráig
van nyitva a strand, ennek a kérésnek eleget tettünk. Az tény, most hogy 19 óráig ki van tolva
a nyitva tartás esténként már nincs annyi vendég. Véleményem szerint ez nem volt egy rossz
lépés, úgyhogy változatlanul azt mondom, e mellett ki kellene állni. A dolgozók nekem azt
mondták, ezzel semmi bajuk nincsen, azért is mondtam a strand gondnoknak, jöjjön be, ő nap,
mint nap ott van a dolgozókkal, mondja el a tapasztalatait.
Simonné Márkus Mária: Voltak régen is olyan emberek, akiknek nem tetszett, hogy 18 óráig
van a pénztár, most is vannak olyanok, akiknek a 19 óra nem tetszik. Egy emberrel
találkoztam, aki mondta, hogy mi az, hogy 16 óra után nem lehet fél áron bejönni. A
dolgozóknak semmilyen problémájuk nincsen a nyitva tartással.
Szabó Tibor: Én sem tapasztaltam azt, hogy a dolgozóknak problémájuk lenne. Az
induláskor persze mindig van valami, de már nincs gond. Muszáj valamit tenni az ellen is,
hogy ne legyen akkora tumultus a strandon, ha drága lenne a belépő, meg gondok volnának az
ellátással, kiszolgálással akkor nem jönnének el.
Simonné Márkus Mária: Vannak, akik odajönnek 18:30-kor és azt mondják „Most akkor
nekem várnom kell még fél órát?” Igen 19 óráig van pénztár. Az meg egy nagyon jó dolog
volt, hogy a halat kifelé is árusítják, most nincs konfliktus amiatt, hogy jegyet kell venni
azoknak, akik csak halat akarnak enni. Így ami volt probléma az is teljesen megoldódott.
Káli Mária Magdolna: Tegnap én is beszéltem a személyzettel és mondták, nem szeretnék,
ha 18 órakor – úgy, mint régen - bezárjon a strand. Azt mondták, hogy ez nekik azért is jó,
mert túlórát kapnak. Ez egy jó dolog, hogy ők ezt így elfogadták. A személyzet azt mondja
még zárás előtt körbemennek, kitakarítanak, így másnap reggel nincsen olyan rendetlenség.
Balassa Balázs polgármester: Az által, hogy 19 óráig vagyunk nyitva, tovább van takarítás
és kontrol, úgyhogy kevésbé fordul elő, hogy 20-21 órakor szemét lenne a strandon, meg
feldöntött kukák, mint ami régen volt. Ilyen szempontból én úgy gondolom a strand sokkal
vállalhatóbb későbbi időpontokban is, amikor szabad strandként működik. Én úgy gondolom
ez működőképes. Közben beszéljünk a nyaralótulajdonosok levelében foglaltakkal is.
Szabó Tibor: Tájékoztatni kell a nyaraló tulajdonosokat, hogy pont ezért változtattuk meg a
nyitva tartást, hogy a zsúfoltságot csökkentsük, aki úszni szeretne, keljen fel időben.
Balassa Balázs polgármester: Nyaraló tulajdonosoknak van lehetőség olcsóbb bérlet
megvásárlására, parkoló díjat pedig nem szeretnénk szedni, mert amikor a parkoló fizetős volt
akkor mindenhol parkoltak az autók csak a parkolóban nem, és nagy felfordulást okozott.
Tehát az előzőekben már felsoroltam, hogy 19 óráig van pénztár és nincsen féláras jegy,
parkolási díjtat nem kell fizetni, 19 órától reggel 7 óráig ingyenesen lehet fürdeni, a nyaraló
tulajdonosoknak pedig van kedvezményes belépője, azt meg nem tehetjük meg, hogy
vidékiek számára más árat szabjunk meg.
Szalainé Bárány Éva: Úgy gondolják, hogy emeljük fel a belépőt, és akkor kevesebben
lesznek?
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Káli Mária Magdolna: Ezt már nekem javasolta valaki, hogy emeljük meg a jegyet akár
1500 forintra, de ő mivel itt nyaraló mehessen be ingyen.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a strand működésének rendjét ne
módosítsuk, beleértve az ingyenes parkolást, a beléptető rendszert, a kora reggeli úszás
lehetőségét is, az kérem, most szavazzon. Köszönöm egyhangú igen szavazattal elfogadta a
javaslatot a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
86/2016. (VI. 29.) Kt
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
nyitva tartására, működtetésére vonatkozó szabályokat nem
módosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szigligeti nyaralók nevében
kérelmet benyújtó ingatlantulajdonost tájékoztassa a képviselőtestület döntéséről.
Határidő: 2016. július 4.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.10 órakor bezárta.
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