Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 17-én
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
Dr. Karasszon Diána képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Lakosság részéről: 72 fő
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy mind az 5
képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitom.
Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.
A Szigligeti Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 451
millió Ft. Értékpapírunk: 40.900.000 Ft BAHART részvényekben. Strand esetében 8 %-kal
kevesebb bevételt realizáltunk, mint a 2015-ös évben. Ez a kedvezőtlen időjárásnak tudható
be. A várbevétel a fejlesztéseknek, valamint a csapadékosabb időjárásnak is köszönhetően
nőtt. Soha nem volt ilyen mértékű a jegybevétel a várban. Ez 22%-os növekedést jelent, a
tavalyi évhez képest. A 2016-os évben ismét (már 10 éve) nem emeltünk adót. A testület a
2017-es évben sem tervez emelést.
Az idei évben is zavartalanul működtettük az Intézményeinket. 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 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 2016-ban is történtek
beruházások: az óvoda udvarán felújítottuk a járdát, a strandon újabb területen
gyepszőnyegeztünk, a Nádüzemtől a strandig 20 millió forintos önkormányzati támogatásból
megújult a Soponyai út, megújult az egykori tűzoltószertár környéke, felújítottuk a főtéri
buszmegállót és környékét. Az önkormányzati dolgozók munkájának köszönhetően épülnekszépülnek a majori épületek, a várban megvalósult a keleti torony felújítása, valamint a
konyha és a szakács-szoba kialakítása, és jelenleg is folynak itt a karbantartási munkák.
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Elkészítette a képviselő-testület a rövid és hosszú távú fejlesztési koncepciót: a várban a
kovácsműhely berendezése, nézőtér felújítása, a Főtéren nyilvános WC kialakítása, kézműves
udvar épület nádtetőfedésének a felújítása, sportöltöző felújítása, csapadékvíz elvezetés a
Liget utcában, majori házak felújítása, közvilágítási lámpák (zöld) felújítása.
Sokáig már nem odázható a strandtól a Csonka-toronyig terjedő útszakasz felújítása, járda
építése, Aranykagyló utcában a csapadékvíz elvezető rendszer fejújítása, a Főtéren kertészeti
beavatkozás, Kossuth utcai ház felújítása (Kajári-féle ház), önkormányzat épületének
felújítása, temetőben járda- és kerítésépítés.
A település területén található zöldfelületek, parkok tervezése, majd felújítása, kialakítása,
nyaraló övezet csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, építése.
Történelmi Tanösvény kialakítása.
A Várprogramban, vagy a Világörökség Várományos Helyszínekre kiírt pályázat kapcsán
szeretnénk fejleszteni a várat.
Az egészségügyi ellátás javítása érdekében szeretnénk pályázatot benyújtani. Jelenleg a
tervezetét látjuk a pályázati kiírásnak, ezért csak elképzelések fogalmazódtak meg.
Négy település pályázatot nyújtott be kerékpárút fejlesztésre. Egy sikeres pályázat
eredményeképpen megépülhet a Tapolcát Szigligettel összekötő kerékpárút.
Szeretnénk a sportpálya mellett kültéri fitnesz eszközöket elhelyezni. A szükséges forrás
biztosítására pályázatot nyújtottunk be.
Várom a kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban, vagy bármivel, ami a falut érint.
Idrányi Péter: Liget utca aszfaltozása mikor készül el. Elég sokan laknak már ebben az
utcában. Nyáron poros, télen sáros, nehéz a közlekedés. Másik kérdése: a szemétkérdés?
Lomtalanításkor miért nem veszik át pl. a motor nélküli hűtőt…
Balassa Balázs polgármester: A szemétszállítással kapcsolatos kérdésre reagálok elsőként.
Az Önkormányzat megkapta a szemétszállítással kapcsolatos szabályzatot, melyben le van
írva, hogy a műszaki dolgokat csak teljesen ép állapotban veszik át, nem hiányosan, mivel
ezeket az eszközöket tőlük is csak így veszik át és újrahasznosítják, nem préselik össze a
szeméttelepen. Nem javított a helyzeten az, hogy a szemétszállító cég állami cég lett. Annak
idején az önkormányzat sokkal rugalmasabban tudta kezelni a szemétszállítást, a település
tisztább volt. Az a lehetőség, hogy az utcákban leraknak konténereket és mindenki odahordja
a szemetét, már nem megoldható. Előírások vannak, amibe ez nem fér bele. Próbálják a
zöldhulladékot most összeszedni, évente 10 alkalommal lesz konténer, ahová a lakosság
lerakhatja térítésmentesen a zöldhulladékát. Elindult egy folyamat, de nagyon lassan.
Az úttal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Liget utca nem lesz zsákutca,
folyamatban van a telkek kialakítása, a kiskertek megvásárlása. Két telek lesz még az utca
végén kialakítva. Az egészet egyben szeretnénk leaszfaltozni.
Csank Péterné: Az Aranykagyló utcában lévő vízelvezető árkot első szóra – kérésre
kitisztította az önkormányzat. Ezt szeretné megköszönni.
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük.
Demeter Éva: Gratulál Horváth Vilmosnak az önkormányzattól kapott kitüntetésért.
Megköszöni az önkormányzatnak, hogy a Gólya-ligetet rendben tartja. Öröm ránézni, szemet
gyönyörködtető, a szigligetiek is kezdik már magukénak érezni.
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Kéri Polgármester urat és a Képviselő-testületet, hogy a tél folyamán nézzék át újra a
strandbelépők árát. Arányosabb árrendszert szeretne kérni.
A teniszpálya mellett jön le az Aranykagyló utcából a csapadékvíz, az elvezető árok nagyon
veszélyes, az útpadka mély.
Az Aranykagyló utca Kamonkő felé eső részén nagy a forgalom, gyorsan mennek az autók.
Nem veszik figyelembe az autósok, hogy lakó-pihenő övezet, a kitett tábláknak szerezzenek
érvényt. Kéri, hogy az úttest mellett kinőtt diófák ágait vágják le, mert zavarják a
közvilágítást. Kéri, hogy a strand közelébe ne engedjék be az autóforgalmat rendezvénykor.
Vaddisznó kérdésben nem lát előrelépést. A házszámozással kapcsolatban kérdezi, hogy ez
mikor valósul meg. A helyi építési szabályzat előírásait jobban tartassák be. Kerítések
épülnek, sok a rendszám nélküli lakókocsi.
Güns Katalin: A szeszfőzdével szemben az erdészet tönkre tette az utat. Nem tudnak bejárni
a szőlőbe, ennek kéri a rendbetételét.
Balassa Balázs polgármester: Az erdészet tette tönkre az utat, nekik kellene rendbe tenni.
Egy vállalkozóval megbeszélték, hogy vigyen oda csöveket és hozza rendbe az átjárót, de ez
még nem történt meg. A következő szüretre rendbe teszik az átjárót.
Egyre több panasz érkezik a lakókocsikkal kapcsolatban. Zavarják a környezetükben élőket.
Sokan nehezményezték, hogy lakókocsikból kempinget alakítanak ki. Ezzel a Képviselőtestület sem ért egyet. A Rózsahegyi úton az egyik ingatlannál 5-6 rendszámmal ellátott
lakókocsi állt, a tulajdonos a dolgozóit itt nyaraltatta. A rendeletünk azt tiltja, hogy rendszám
nélküli járművek álljanak az ingatlanon, de a rendszámmal ellátottakra ez nem vonatkozik. A
Képviselő testület eddigi álláspontja az volt, hogy „élni és élni hagyni”, de úgy látszik, hogy a
Rózsahegyi úton nem lehet elkerülni, hogy további lépéseket tegyenek ennek megszüntetése
érdekében. Bizonyos rendszám nélküli lakókocsik tulajdonosait fel kell szólítanunk.
A házszámtáblákkal kapcsolatban elmondja, hogy a mostani nem jó megoldás. Nagyon
komoly anyagi vonzata lesz annak, ha az önkormányzat azt mondja, hogy az egész utcát
átszámozza. Az tulajdonosoknak az okmányát újra kell csináltatni, a közműszolgáltatóhoz az
új házszámot be kell jelenteni. Ezt nem hajlandó a Képviselő-testület felvállalni. A
továbbiakban az lesz, hogy utcánként elindulunk, kiértesítjük a tulajdonosokat, hogy ez a
célunk, nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy felvállalja-e a költségeket és az ehhez tartozó
utánajárást.
A vaddisznók ügyében nem tudom mi a megoldás, átérzem a súlyát, mint önkormányzat és
magánemberként is. A vadásztársaság nem tudja megoldani a problémát. Mindenki próbálja
védeni a területét, veteményesét, gyümölcsösét különféle kerítéssel a Réhelyi út alatti részen.
Ez sem megoldás. Nem lehet minden kérdésben erővel odacsapni, a szabályok betartását
kikényszeríteni.
Rendezvények autóforgalmával kapcsolatban az a véleményem, hogy akár a Süllőfesztivál,
akár az Újévi csobbanás is akkor van megtartva, mikor a nyaralók nincsenek már itt, kivéve,
ha ezekre az eseményekre eljönnek. Ilyen eseményeket be kell fogadni a településnek. A nyári
diszkókat is próbálják úgy megrendezni, hogy minél kisebb zajhatás legyen. Turizmusból
élünk, elengedhetetlen hogy legyenek ilyen rendezvények, amennyire lehet, ezeket próbáljuk
a várhoz és a strandhoz összpontosítani.
A strandbelépőkkel és reggeli úszással kapcsolatban elmondanám, hogy ez minden évben
probléma, hogy hogyan lehet kitakarítani a strandot és a csak úszni vágyókat beengedni. Ez
így nem működik. Kell reggel minimum 2 óra, hogy a strand ki legyen takarítva. A Testület
nem akarta a 4 óra utáni jegyárat megváltoztatni, a nyaralótulajdonosok aláírás-gyűjtést
szerveztek, hogy kellene valamit csinálni, tiltsák ki a Tapolcáról és környező településről
érkezőket, hogy kevesebben legyenek a strandon. Jogi alapunk nincs arra, hogy bárkit is
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kitiltsunk. Azt meg tudjuk tenni, hogy megszüntetjük a 4 óra utáni félárú jegyet és 7 óráig
fizetős legyen a belépés. Ezzel az esti tömeget próbáltuk visszaszorítani. Ha valaki minőségi
szolgáltatást nyújt, akkor az ezzel jár. A parkoló díjfizetés se jó ötlet, mert kipróbáltuk,
mindenhol álltak autók, csak a parkolóban nem. Egy lehetőséget látok: a helyiek és a nyaralók
ingyen vagy nagyon kedvezményesen mehessenek be a strandra, de ezt nem engedhetjük
meg, mert a falu komoly bevételtől esne el.
Az árkokat végignézzük és kihelyezzük a jelzőtáblát.
A gyorshajtás visszaszorítására a testületnek van jogköre a táblákat kihelyezni, más
szervezetnek pedig ezeket kell betartatni. A katasztrófavédelemmel végigjárják az utcákat, a
belógó ágakat, kihelyezett oszlopokat, köveket eltávolítjuk. Ez az idei télen meg fog
valósulni.
Ihász József: Gratulál a vár felújításához, csodálatos lett. A Szigligetiek szeretik a falut, a
gólyaparkot. Örüljünk neki, hogy a standra és a várba jönnek a vendégek, és pénzt hoznak a
falunak.
Tóth Eszter: A rendezési tervben szerepel, hogy a Külsőhegyi úton a telekből 3 métert le kell
adni. Ezt nem lehetne kivenni a rendezési tervből? Az E-ON nagyon csúnya munkát végzett a
teniszpályánál. A Réhelyi út alatti területen rengeteg a parlagfű. A Külsőhegyi út
egyirányúsítása megvalósul-e? A várba felvezető utat rendbe kellene tenni, veszélyes.
Balassa Balázs polgármester: A testület ilyen szabályozást nem vezetne be a Külsőhegyi
úton, de máshogy nem engedélyezik a rendezési tervet, ha az út szélesítésére vonatkozó
szabályokat nem tartalmazza. Most indítjuk el az újabb rendezési terv-módosítást,
megpróbáljuk ezeket megszüntetni.
A parlagfüves területek külterületen vannak, a Földhivatalba kell bejelenteni, itt csak ők
büntethetnek.
Az ágak levágásával kapcsolatban meg van határozva, hogy milyen távolságra kell tartani az
ágakat a vezetékektől. Az áramszolgáltató vagy felszólítja a tulajdonost, hogy vágja le az
ágakat, vagy egy vállalkozóval levágatja, és ott hagyja.
A Külsőhegyi út egyirányúsítására készült egy szabályozás, ami 2 éve érvényben van. Sok
telefon volt, akik tiltakoztak ez ellen.
A várba felmenő macskaköves utat nem lehet leaszfaltozni, jogszabály tiltja. Ha
leaszfaltozzák, büntetésre lehet számítani. Marad így, óvatosan kell közlekedni rajta.
Tóth Eszter: A Külsőhegyi út le fog szakadni.
Balassa Balázs polgármester: Komoly probléma, a lefolyóval együtt kell az utat kezelni,
várjuk a 90 millió forintos pályázati forrást a csapadékvíz elvezetésre.
Demeter Éva: Arányosabb strandbelépő árakat kértem, a többi kérést helyi lakosok
tolmácsolásában tettem.
Miklai Ferenc: Gratulál Horváth Vilmosnak, hogy megkapta a kitüntetést, köszöni az
önkormányzatnak, hogy elfogadta a javaslatát. Zajterheléssel kapcsolatban elmondja, hogy
pénteken ebéd után megjönnek a telektulajdonosok, beindul a fűnyíró, kapálógép, zene, stb. a
nyaralóterületen ugyanaz. Szeretett volna az iskola jövőjéről hallani, de erről nem hangzott el
semmi. A strandnál az újonnan leaszfaltozott útnak két baleseti forrása is van.
Vaddisznók 50 évvel ezelőtt még Szigliget határában sem voltak, nem fogadja el ezt az
állapotot. Sakál van az erdőben, nem mernek az emberek az erdőben sétálni. Kéri
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polgármester urat, mint a Balatoni Szövetség elnökét is, hogy tegyenek intézkedéseket a
vadkárral szemben.
Balassa Balázs polgármester: Többször szóba került a zajrendelet. Csak olyan rendeletet tud
elfogadni, amit be is tudnak tartatni. A testület megfogalmazott egy ajánlást, amit kiküldtek a
lakóknak, a honlapra is feltették, ebben kérték, hogy szombat déltől vasárnap estig kerüljék a
hangos gépek használatát. Magánterületen ezt nem tudjuk betartatni.
Az iskolába Nemesvitáról, Balatonedericsről, Hegymagasról, Badacsonytördemicről és
Tapolcáról járnak gyerekek, ez azt jelenti, hogy nem rossz az iskola. Sajnos kevés a gyerek,
de jók az iskolai eredményeik. Nem biztos, hogy a jövőben ez elég lesz, hogy az iskola
megmaradjon. Nehéz elfogadni, hogy önkormányzati vezetőként nem szólhat bele az iskola
„életébe”. Itt azért még nem olyan rossz a helyzet, mint több helyen lehet hallani, hogy nincs
wc papír, stb…
Két éve volt egy kezdeményezés, hogy vadászatot szervezzenek az egész településre
vonatkozóan. A nemzeti parkkal, rendőrséggel, környező vadásztársaságokkal együtt
kijelöltek egy napot, idejött 10 vadász, a rendőrség lezárta a települést, hajtóvadászatot
szerettek volna tartani. 3 hónapos előkészítés után elmaradt, mert szakadt az eső, viharos szél
volt. Egy ilyet meg lehet próbálni máskor is.
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm a nagyszámú
megjelenést. A közmeghallgatást 18.35 órakor bezárom.

K.m.f

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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