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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-én 
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról. 
 
Ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette: 

Szabó Tibor alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 

Lutár Mária jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 33 fő. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a képviselőket, valamint a lakosság részéről 
megjelenteket. Megállapította, hogy 4 képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Örül, hogy ilyen sokan eljöttek a közmeghallgatásra. Nagyon fontos számára minden olyan 
lehetőség, amikor tájékoztathatja a lakosságot a munkájukról és meghallgathatja 
véleményüket a testület munkájáról. 
 
A település költségvetése stabil, mely nagymértékben köszönhető az évről-évre egyre 
magasabb mértékű saját bevételnek. 
 
A Strand esetében 10 %-al több bevételt realizálódott, mint a 2017-es évben. Ez nemcsak a 
belépődíj emelésének tudható be, hanem nagymértékben a folyamatos fejlesztéseknek.  
Strand a Kék Hullám strandminősítésen a legjobb minősítést kapta, és a „Balatoni strandok” 
között a 6. helyezést érte el. 
A vár a nagyon meleg augusztus ellenére az eddigi legmagasabb látogatószámot „produkálta”. 
Évről évre egyre több vendég érkezik településünkre. Ebben nagyon komoly szerepe van a 
várnak. 
A 2018-as évben ismét (már 12 éve) nem történt adóemelés, a testület a 2019-es évben sem 
tervezi. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy a település a nyaralótulajdonosok 
adóbevételéből működik. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az álltaluk befizetett 
adó nem éri el a költségvetés 8%-át sem. 
Az idei évben is zavartalanul működtették az intézményeiket. A szükséges karbantartási 
munkákat elvégezték, a működéshez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. 
A szociális háló stabil, a rászorulók támogatást kaptak a krízis alapból. Az idős rászoruló 
embereket napi szinten látogatja a szociális gondozó. Az igényeknek megfelelően ebédet 
biztosítanak, melyet szükség esetén ki is szállítanak. 
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Természetesen a gyermekek támogatására is komoly hangsúlyt fektetnek. A felsőoktatásba 
járók pályázhattak az önkormányzati és államilag finanszírozott éves támogatásra. 
 
A tavalyi év elsősorban a fejlesztésekről szólt, de az idei évben is sok beruházás valósult meg. 
Megkezdték a Réhelyi út felújítását, az út felújítással párhuzamosan megépült a járda is. 
Annak ellenére, hogy ez állami út fontosnak tartotta a testület, hogy anyagilag támogassa a 
fejlesztést. Az önkormányzat a munkadíjat, a Közútkezelő az aszfaltot biztosította. 
Felújították a Liget utcát, a kopott aszfaltrétegre új kopóréteg került, a lakók nagy örömére. 
Több közmeghallgatáson is jelezték már a testület számára, hogy a strandi buszmegálló 
szegélye belóg az úttestbe, ezért több esetben is balesetveszélyes szituáció alakult ki. Ezt a 
problémát az idei évben orvosolta a képviselő-testület.  
Folytatták a Soponyai út aszfaltozását, elkészült a strand és a kikötő közötti szakasz. Ez az 
útszakasz is állami tulajdonban van. Ugyanaz volt a konstrukció mind a Réhelyi út fejlesztése 
esetében.  
 
Mindig is fontos volt, hogy az oktatási intézményekben a körülmények évről-évre jobbak 
legyenek. Ennek a koncepciónak megfelelően az óvodába az udvarra új kombinált játékot 
telepített az önkormányzat. Annak ellenére, hogy az iskola fenntartója nem az önkormányzat, 
folyamatosan támogatják anyagilag a működést, a gyermekek utaztatását, valamint a 
fejlesztéseket is. Idén felújította az önkormányzat az épület külső lépcsőit. 
 
Ahogy már előzetesen elmondta komoly hangsúlyt fektet a testület a strand fejlesztésére. 
Ennek megfelelően a strandon újabb területen gyepszőnyegeztek, valamint, kialakítottak egy 
térburkolatos területet, ahol kültéri sporteszközöket helyeztek el. Nagy öröműkre szolgál, 
hogy nagyon sokan használták ezeket a sporteszközöket. A téli időszakban kialakítottak egy 
műjégpályát, melynek nagyon jó volt a fogadtatása. A jó tapasztalatok alapján az idei évben is 
várja a vendégeket a szigligeti műjégpálya. 
 
Több vízelvezető árkot is felújított az önkormányzat a településen. Az Aranykagyló utcában a 
korszerűsítés sajáterőből, míg a Liget utca és a Patak utca közötti vízelvezető árkot pályázati 
forrásból újították fel.  
A településen 16 éve elkészült a közvilágítás korszerűsítése. Ezzel párhuzamosan több 
szakaszon is bővítették a lámpasorokat. Ennek ellenére maradtak sötét foltok. Azokban az 
utcákban, ahol nincsen közvilágítási hálózat és találtak helyet a lámpáknak, 12 napelemes 
lámpát építettek ki. 
Évekkel ezelőtt elkezdte az önkormányzat a majori lakások megvásárlását. Ezeket az 
épületeket folyamatosan fel is újítja az önkormányzat. Ez a folyamat az idei évben két 
lakással folytatódott. 
Az idei évben befejeződött az önkormányzat épületének felújítása. Nagyon jó az épület 
fogadtatása. Jól illeszkedik a Főtér miliőjébe. 
 
Az idei évben elkezdték a „Kajári” ház felújítását. Várhatóan a jövő év nyarán fejeződik be a 
beruházás. 
Még az idei évben két fejlesztés valósul meg, illetve kezdődik el. Elkészül a Külsőhegyi úton 
leszakadt támfal felújítása, illetve elkezdik a „Galéria” épület nádazását. 
 
A jövő évi fejlesztések közül kiemelkedik a várfelújítás munkálatai. A Világörökség 
Várományos Helyszínekre kiírt pályázat eredményeképpen jövő év elején kezdődik a 
fejlesztés a várban. A támogatási összeg: 470 187 051 Ft 
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Jelenleg zajlanak a közbeszerzések és a kiállítások tervezése a várhatóan januárban 
kezdődnek az építési munkák. 
Az iskolában nagyon rossz állapotban vannak a vizesblokkok, a jövő évben két vizesblokk 
felújítását tervezi az önkormányzat.  
Folytatják a Réhely út felújítását, valamint a járda építését. 
 
Minden évben így az ideiben is felmerülnek kérdések, a lakók felvetnek sérelmeket, 
problémákat.   
Voltak olyan lakosok, akik az önkormányzatot hibáztatták labdarúgócsapat megszűnésével 
kapcsolatban. Ezt természetesen a képviselő-testület visszautasítja. Az önkormányzat az 
infrastrukturális feltételeket, az anyagi hátteret biztosította. Sajnos a játékos hiányt az 
önkormányzat nem tudja kezelni.  
Itt mindenképpen gratulálni kell a szigligeti pétanque szakosztálynak. Komoly hazai és 
nemzetközi versenyeket szerveztek, szép eredményeket értek el a versenyzők. 
 
Nagyon sok a panasz a vadak jelenléte miatt. Mint település vezető és mint térségi vezető 
komoly lépéseket tesz a probléma megoldása érekében, de ez egy hosszadalmas folyamat. 
Úgy látja, hogy már vannak biztató jelek. 
 
Sokan megkeresték a rendezvények kapcsán jelentkező útlezárások, parkolási problémák és a 
megnövekedő forgalom miatt. Ez sajnos a következménye annak, hogy sok, térségi 
szempontból is jelentős rendezvényt szervez a település. Véleménye szerint éves 
viszonylatban még kezelhető a helyzet.  
Továbbra is felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, ahogy egyes emberek kezelik a 
szemét kérdést. Minden évben kéri lakosságot, hogy kulturáltan álljon a kérdéshez. Sajnos 
süket fülekre talált. Ez hosszútávon nem elfogadható. Amennyiben a lakosság nem változtat a 
hozzáállásán, az önkormányzat kénytelen lesz lépéseket tenni. 
 
Köszöni a figyelmet. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
 
Demeter Éva: A szemétszállítással kapcsolatban van észrevétele.  Egy állandó közzétételt, 
tájékoztatást kér a hirdetőtáblákra, hogy hol mikor lehet a szeméttelepen leadni a szemetet. 
Sokan viszik zsákszámra a strand melletti konténerekbe a szemetüket. Olyan közérdekű 
információkat tehetnének a hirdetőtáblákra állandó jelleggel, ami mindenkinek az érdekét 
szolgálná. Javasolja, a Réhelyi úton lévő hirdetőtábla újra használatba vételét.  
A másik dolog, amit megszeretne említeni az, hogy egy nagyon kedves gesztus volt az, 
amikor egy gyermek születésénél ki lett téve a fehér zászló, halálesetnél pedig a fekete zászló. 
Szeretné, ha ez a régi szokás is folytatódna.  
 
Balassa Balázs polgármester: Megoldhatónak tartja, hogy a hirdetőtáblákon elhelyezzenek 
minél több információt. Mivel a Szente megállónál lévő buszmegállót az útépítés miatt majd 
át kell helyezni, ezért nem látták értelmét, hogy a hirdetőtáblát kihelyezzék. Tervezik a 
zászlótartók kihelyezését. 
 
Miklai Ferenc: Megköszöni a polgármester és a képviselők munkáját. Nem tetszett neki, 
hogy augusztus-szeptemberben nem történt szúnyogírtás. A csónak kikötő karbantartására 
jobban oda kellene figyelni, lassan az is szemétlerakóhellyé változik. A strandon több lépcsőt 
kellene elhelyezni, sokszor kell várni a ki és bemenetelre a vízbe. Javasolja, hogy a homokos 
rész többször legyen fellazítva, a gyerekek ott játszanak és nagyon megkeményedik.  
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A Nádas borozónál elfoglalta a tulajdonos az árkot és az útpadkát. A fesztivál alatt az úttestre 
szolgált ki. A tavalyi évben is volt szó a Kossuth utcai sebességkorlátozásról, javasolja, hogy 
a rendőrséggel konzultáljon a testület. Az útjavításokkal kapcsolatban annyi észrevétele lenne, 
hogy a tűzoltószertárnál egy 30-40 méteres szakasz kimaradt, ha lehet, azt javítsák ki.  
A várlátogatók száma egyre jobban nő, nagyon nehézkes a parkolás. Nyáron a legrosszabb a 
helyzet, erre is megoldást kellene találni. A foci csapatot nagyon sajnálja, hogy nincs a 
településen. A vadakkal is sok a gond, veszélyesek, erre mindenképpen kell megoldás.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mivel a térségben a rétek vízborítottak voltak, ezért nem 
látták értelmét a szúnyog elleni védekezésnek. Folyamatosan keltek ki a szúnyoglárvák. A 
csónakkikötő környékét gondozásra kiadták egy vállalkozónak, az égetőhely pedig 
magántulajdon. Jogosnak tartja a lépcsők számának bővítését. Rendszeresen felkapálták a 
kisvíznél a homokot, jövőre jobban odafigyelnek. A Réhelyi úton eddig az volt a baj, hogy 
rossz az út, most a felújítást követően gyorsan hajtanak az emberek. Sajnos nem lát megoldást 
a kérdésre. Valóban kimaradt egy rövid szakasz a tűzoltószertártól. A közútkezelőnek volt 
egy meghatározott mennyiségű aszfaltja. Ennyire volt akkor elég. Folyamatosan keresik a 
megoldást a parkolási gondokra. Jelenleg nincsen megnyugtató megoldás. 
 
Varga J. László: Gratulál az eddig elért eredményekhez, a tervekhez sok sikert kíván. A 
sportegyesület megszűnéséért nem a polgármester a felelős. Pedagógusként megtapasztalta, 
hogy milyen nehéz volt évről évre kiállítani egy focicsapatot. Az önkormányzattól a sport 
mindig is kapott támogatást. Kevés a fiatal, elmentek külföldre és kevés gyerek születik. A 
Székelyék alatt a patak parton sok volt a szemét, az önkormányzat dolgozói már részben 
felszámolták. Javasolja, hogy jelöljenek ki egy területet a szemét elhelyezésére. Javasolja, 
hogy a nyugdíjas klubról tárgyaljanak.  
 
Balassa Balázs polgármester: Az a legnagyobb gond, hogy a lerakóba, csak önkormányzat 
vihetné a zöldhulladékot. Ennek ellenér illegálisan sokan valóban szemétlerakónak 
használják. Jövőre keresnek megoldást a problémára. A nyugdíjas klub megalakításában 
partner az önkormányzat. 
 
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  


