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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 16-án 
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról. 
 
Ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs polgármester 
Szabó Tibor alpolgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 

Lutár Mária jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 41 fő. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a képviselőket, valamint a lakosság részéről 
megjelenteket. Megállapította, hogy 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A 
közmeghallgatást megnyitotta. Diavetítéssel bemutatja a 2017. évi beruházásokat, 
fejlesztéseket.  
Az idei évben nagyon jó nyár volt, a strandon a bevétel 15%-kal nőtt, ami nemcsak a jó 
időnek köszönhető, hanem a folyamatos fejlesztéseknek is. A várlátogatók száma kánikula 
ellenére valamennyivel több volt, mint az előző évben. A képviselő-testület az előző évben 
sem emelt a helyi adók mértékén, és nem vezetett be új adónemet sem. A települést továbbra 
sem az adóbevételből szeretnénk működtetni. Az intézmények a jó gazdálkodásnak 
köszönhetően zavartalanul működtek, sőt olyan intézményt is tudtak támogatni, ami már nem 
az önkormányzat üzemeltetésében van. A szociálisháló stabil, az óvodásoknak általános 
iskolásoknak, közép- és felsőoktatásban tanulóknak szeptemberben egyösszegű támogatást 
biztosított az önkormányzat a tanulmányi kiadások támogatása céljából. A felsőoktatásban 
tanuló gyerekek részére nem rég volt a Bursa Hungarica pályázat. Örülnek, ha a településről 
valaki továbbtanul, ez minden korosztályra vonatkozik, az elképzelhetetlen lenne, hogy erre a 
célra ne tudjanak támogatást biztosítani, hiszen ők a jövő.  
2016. évben nagyon sok fejlesztésről nem tudott beszámolni, az a tervek elkészítésének ideje 
volt. Ez évben elkészült a temető kerítés és járda, a strandon vizesblokk és szauna, az 
önkormányzati hivatal és a főtér teljes felújítása és folyamatosan elvégezték az önkormányzati 
ingatlanok karbantartását. Elkészült az óvoda külső festése, a vizesblokkokban járólapot 
cseréltek. A strandon tovább folytatták a gyepszőnyegezést, áthelyezték a játszóteret, amit a 
szülők pozitívan vettek, mivel árnyékos helyre került a játszótér. A főtéren folytatták a 
tűzoltószertár épület átalakítását, itt nyilvános WC-t alakítottak ki. Elkészült a főtéren egy 
szökőkút, Béres János alkotása, elmondható, hogy szebb és kulturáltabb lett a főtér. A várban 
felújításra került a nézőtér. Ezeken kívül több kisebb fejlesztés is folyamatban van. Rengeteg 
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fából készült eleme van a várnak, folyamatosan kell költeni rá, és folyamatosan kell 
fejleszteni. Felújították a temetőben a nagykeresztet, ez a legfrissebb fejlesztés.  
A kikötő melletti parkot is fejlesztették, remélhetőleg sokan fogják használni. A BAHART-tal 
közösen felújították a személyhajó kikötőt. A sportöltöző is felújításra került, indokolatlan lett 
volna teljesen új épületet kialakítani, viszont, szükség volt vizesblokk felújítására, hogy a 
rendezvények alkalmával meg tudják nyitni a vendégek, résztvevők számára.  
Ismét pályázatot nyújtottak be a nyaraló övezet vízelvezető rendszerének kialakítására. A 
legnagyobb fejlesztés a sajkás kikötőre beadható pályázat, aminek megvalósítása teljessé 
teheti a kikötőt és a környékét. A világörökség várományos helyszínek számára kiírt 
pályázaton indultak és nyertek. Nettó 470 millió forintot kaptunk, tehát erre még rájön az 
ÁFA, ennek annyi a pozitívuma az előző pályázatokhoz képest, hogy ennyi a kivitelezési díj, 
ebben nincsen benne marketing, ez csak a fejlesztési forrás.  
A Külsőhegyi úton leszakadt támfalra vis major pályázatot nyújtottunk be, várják az 
eredményét.  
Nagyon sok teljesen jogos reklamációt kapott, a Réhelyi úton tervezett kerékpár és gyalogos 
úttal kapcsolatban. 2-3 évvel ezelőtt már úgy tűnt, hogy ez egy megvalósítható fejlesztés lesz, 
sajnos az engedélyeztetések során kiderült, hogy a rendezési terv pillanatnyilag nem teszi 
lehetővé, hogy ez meg tudjon valósulni. A rendezési tervmódosítás folyamatban van, 
elfogadását követően lesz meg annak a lehetősége, hogy a mostani állami út mellé 
megépülhessen egy megfelelő szélességű kerékpárút. 
Tavalyi évben kérték a Liget utca lebetonozását, ez is egy jogos igény, de amíg az utcában az 
utolsó építkezés be nem fejeződik addig nem látja értelmét, de ezt a kérést nem vetette el a 
testület.  
Voltak népszerűtlen intézkedések, ilyen például a horgászok kitiltása a strandról, bizonyára 
mindenki tudja, hogy ő is horgász, ezért átérezi azoknak a horgászoknak a fájdalmát, igényét, 
akik a strandon horgásztak. Több oka is volt, hogy a testület így döntött.  
A temetőben megszüntették a kocsival történő bejárást, ennek az elsődleges oka az volt, hogy 
hihetetlen mennyiségű szemetet hordanak be. Egyszerűen a konténereket nem győztük 
elszállítatni. Nem érti az embereket, hogy miért gondolják, hogy mindenhová ki lehet dobni a 
szemetet, hihetetlen mennyiségű szemetet kellett az önkormányzatnak eltakarítani.  
A tájékoztató célja az volt, hogy lássák, hallják, hogy milyen gondokkal foglalkoznak, milyen 
fejlesztések valósultak meg és melyek azok a fejlesztések, felújítások, amiket még meg 
szeretnénk valósítani. Kéri a jelenlévőket mondják el véleményüket, javaslataikat.  
  
Miklai Ferenc: Megköszönte a képviselő-testület eddigi munkáját, örül annak, hogy nem 
emelt adót az önkormányzat. Nem tolerálja azt a véleményt, hogy az üdülők tartják el a falut. 
A temetőkapu kár, hogy a régi formájában lett helyreállítva. Sok az általa nem ismert név a 
temetőben, kevésnek tartja a sírhelyekért kért díjat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ennyire nem rossz a helyzet, valóban sok a nem helyi, akit ide 
temetnek el. A régi temetőben sok az üres sírhely, illetve amit évek óta nem gondoznak. 
Elgondolkodott azon, hogy a régi, gondozatlan síremlékeket kiveszik, és a temető felső részén 
helyezik el, méltó körülmények között.  
 
Mezey Artúr: Miklai úr békétlenséget szít a helyiek és az üdülők között. A régi ló-temető 
területét töltötték fel. Büszkének kellene lennie minden helyinek, hogy itt vannak eltemetve 
neves emberek. Az utat kellett volna keskenyebbre venni, több hely maradt volna a síroknak.  
 
Tóth Eszter: A Réhelyi úton a hirdetőtábla miért tűnt el? A temető szép lett, 50.000 Ft-ot 
fizetett a sírhelyért. A lépcsőt helyre lehetne állítani, nem kell a kerítésen keresztül járni. 
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Balassa Balázs polgármester: Ez az ő döntése volt, úgy gondolta nem szükséges a Réhelyi 
útra a hirdetőtábla. Több helyen is megszűntették a hirdetőtáblákat, 4-5 tábla elég egy ilyen 
kis településen. A boltba mindenki jár, úgy gondolta, hogy az ott elhelyezett hirdetőtábláról 
tud tájékozódni. A temetői lépcsőt nem tervezték, nem szerették volna megbontani a kerítés 
egységét, egy bejárattal készült a terv, hogy biztonságos és esztétikus legyen. A képviselők 
jelezték, hogy kell lépcső, amint lehetett elhelyezték a legbiztonságosabb módon. Ez egy 
magánterületre vezet be, ha a szomszéd jelzi, akkor meg kell szüntetni, ez nem legális, 
hosszútávon nem fog működni.  
 
Hantos Előd: A régi 71-es úton egyértelműen ki kell jelölni a kerékpárutat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindenkinek tolerálnia kell az úton biciklizőket, vegyes 
használatú út, ott lett kijelölve. 
 
Kiss Zsoltné: A településen van csendrendelet, vagy tervezi a testület, hogy lesz? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nagyon jó kérdés. Évek óta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, 
egyetlen probléma van vele, hogy hogyan tudják betartatni. A polgármesternek nincs joga az 
intézkedésre. A testület meg fogja fontolni a rendelet alkotását. 
  
Kiss Zsoltné: Ha van rendelet akkor betartják az emberek, mindenki pihenni szeretne 
hétvégén.  
 
Balassa Balázs polgármester: Foglalkozni fog vele a testület.  
 
Lukácsy Katalin: A testület rendeletet alkot, a polgárőrség odafigyel a betartására. 
 
Balassa Balázs polgármester: A polgárőrség a rendőrséggel együtt sokat tett és tesz annak 
érdekében, hogy a község közbiztonsága jó. 150.000 ember fordult meg csak a várban, több 
ezren a strandon, az itt lévő nyaralókban. Megköszönte a polgárőrök településen végzett 
munkáját.  Több terhet ne akarjanak rájuk róni. Nincs utánpótlás, egyre kisebb számmal 
működnek, idősödik a tagság.  
 
Miklai Ferenc: Egyetért a csendrendelettel. Van-e mód arra, hogy patak parton behozzák a 
kerékpárosokat a faluba?  
 
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évben is volt szó arról, hogy mennyire jó lenne, ha 
Tapolca és Szigliget között megvalósulna egy kerékpárút. A turizmus szempontjából nagyon 
jó lenne, de ez 4 önkormányzatot érint és a többi önkormányzat azt mondta, hogy ők 
szeretnének a Szent György-hegyre kijutni Tapolcáról, ezért ők a mostani Tapolca-Szigliget 
közötti utat támogatták a patak part mentén lévő út helyett. Erre pályázat lett benyújtva.  
 
Szőke István: A főtértől a Patak utcáig miért nincs közvilágítás? A másik kérdése a 
hóeltakarítással kapcsolatos, felajánlotta már két éve, hogy ad egy autót és levágják azokat az 
ágakat, amik kilógnak az utakra. Nem lehet bemenni az utcába tőlük. Mit lehet ezzel tenni? 
 
Balassa Balázs polgármester: A lámpáknak működniük kell. Az utakkal kapcsolatban 
ígéretet tett arra, hogy odafigyelnek arra, hogy járhatóak legyenek az utak. A kihajló ágak 
miatt fel fogják szólítani az érintetteket.  
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Kiss Zsolt: A nyári időszakban a strandi parkolást kellene megoldani, és a Süllő Fesztivál 
ideje alatt is. Elképesztő, ami idén is volt. A Külsőhegyi út közlekedését meg kell oldani, 
gyalogosan nem lehet közlekedni, az egyirányúsításon kellene elgondolkodni. 
 
Balassa Balázs polgármester: 2-3 éve készítettek egy forgalmi rend tervet. Abban a 
Külsőhegyi út egyirányúsítva lett. Óriási ellenállás volt az ott lakók részéről, ezért döntött úgy 
a testület, hogy nem valósítja meg. Magánterületen működött a parkolás, de pénzért kevesen 
vették igénybe.  
 
Szőke István: Miért nem szereznek érvényt a KRESZ tábláknak?  
 
Balassa Balázs polgármester: Mert nem szeretnék, hogy a parkoló autókra kerékbilincset 
tegyenek, hogy megbüntessék az embereket, amíg strandolnak. Ne ijesszék el ezzel a 
vendégeket. 
 
Miklai Ferenc: A Külsőhegyi úton régen a bejáratoknál a kitérőket meghagyták, most a 
polgárőr autóval nem tudnak kikerülni egy másikat, mert nem férnek el.  Ha meghagyták 
volna a tulajdonosok, akkor nem lenne probléma.  
 
Molnár Ferencné: A Kisfaludy utcában marad véglegesen az egyirányúsítás? Az átadók 
időpontját nem lehetne úgy tervezni, hogy aki dolgozik, az is részt tudjon venni?  
 
Balassa Balázs polgármester: Figyelembe fogják ezt venni.  
 
Czilli Károly: Többen megemlítették a KRESZ táblákat és annak hatásait, de senki nem tartja 
be a 40 km-es sebességkorlátozást a falun belül, pedig minden bejáratnál ki van helyezve.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nemcsak a sebességkorlátozó táblát, nagyon sok olyan tábla 
van, amit nem vesznek figyelembe. 
 
Kiss Zsolt: A zöldhulladékra is megoldást kellene találni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az NHSZ-nek volt olyan próbálkozása, hogy összegyűjtik, és 
komposztálásra elszállítják. Jelenleg a lakosság beszállíthatja a zalahalápi telepre. Az 
önkormányzat nem tud mit kezdeni azzal a mennyiségű zöldhulladékkal, ami a településen 
keletkezik, nincs olyan hely a településen, ahol ki tudnák alakítani gyűjtőhelyet, de legálisan 
nem is tudják a feltételeket megteremteni. 
 
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselő-testület egész éves 
munkáját, a munkához való jó hozzáállást, támogatást, a lakosság részvételék a 
közmeghallgatáson. 
 
A közmeghallgatást 17.50 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Balassa Balázs Lutár Mária 
         polgármester              jegyző  


