
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v
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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
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Balassa Balázs polgármester
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Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak

Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő-testületi tag az ülésen megjelent. Az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.



Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.

A megtárgyalt napirend

1./ Vár 2010. évi fejlesztési tervei

2./ Vegyes ügyek

3./ Zárt ülés
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok elbírálása

1./ Vár 2010. évi fejlesztési tervei

Balassa Balázs polgármester: Az első napirendi pont az ez év végi, illetve a jövő évi tavaszi
fejlesztésekről szól, ez még nem a 2010. évi fejlesztési koncepció. A testület döntött a
pénztárfülke áthelyezéséről, tervezéséről, illetve beszéltünk a vendéglátó egység
kialakításáról. Annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések a szezonra elkészüljenek a
testületnek gyors, és fontos döntéseket kell hozni. A testület abban már korábban is
egyetértett, hogy jó lenne vendéglátással kapcsolatos funkció a várba, de ami az idei évben
volt, azt úgy lehet jellemezni, hogy káosz, és nem méltó a szigligeti várhoz. Volt egy javaslat,
ami azt tartalmazta, hogy a féltetős épületnél fogják megvalósítani, ami olyan lenne, mint a
jelenlegi vizesblokk, ez annyiban változott, hogy a testület ezt teljes mértékben nem
támogatta, szerette volna, ha más alternatíva is megfogalmazódik. Erre született egy vázlatos
terv, melyet áttanulmányozásra átad a testületnek. A terven pirossal jelzett részek az elmúlt
évben, illetve az idei évben elkészültek, a rózsaszínnel jelzett részek a javítások,
karbantartásokat jelzi. Most a kápolna, illetve a palota környékén dolgoznak, illetve
megjelölte a két fejlesztési területet, az egyik a pénztár a másik az úgynevezett ivó épületének
a helye. A tervezővel történt egyeztetés alapján a pénztárt az alsókapunál lenne szerencsés
elhelyezni, ezzel párhuzamosan egy kapu is kialakításra kerülne, ami zárhatóvá tenné a várat.
Ezzel várhatóan megnövekedne a fizetővendégek száma elég jelentős mértékbe, illetve
biztonsági szempontból is szerencsés lenne, ha zárható lenne a vár. A kaputól rögtön jobbra
kerülne kialakításra a pénztárfülke, pince alakú, földdel fedett, az első rész üveges pultos
résszel, a hátsó része teljes egészében a földbe lenne beépítve. A tervező és a műemlékesek
ide javasolják a pénztárfülke kiépítését.
A másik a vendéglátó helyiség, hogy minek nevezik az mindegy, a funkciója nem.
Melegkonyhás vendéglőt nem szeretnének, kimondottan, ital, elsősorban üdítő, illetve
szendvics, kenyértésztából készült ételek árusítására gondoltak. Nem szeretné, és úgy
gondolja a képviselő-testület is megerősít ebben, nem szeretné az önkormányzat ezt
üzemeltetni, helyi vállalkozónak szeretnék ezt kiadni.
A vendéglátóhely alaprajza elkészült, két funkciója lenne, az egyik a büférésze, mellette egy
fedett, de oldalt nyitott rész, ahova 4 asztalt be tudnak tenni, a vendégek kulturált helyen le
tudnak ülni. Az épület eleje a pultos rész üvegfelülettel lenne kialakítva, készülne személyzeti
WC, öltöző. A büférész 37 m2, a külsőfogyasztó rész 24 m2. Ez egy lapos tetős épület lenne,
ami a falaktól visszafele lejtene a kemence felé, tehát a vízelvezetést két oldalról meg kell
oldani. Magas tetős épületet a műemlékvédelem nem engedélyez. A rajzon szerepel egy olyan



fejlesztés, amire úgy néz ki, hogy a műemlék részéről van hajlandóság. Azt jelenti, hogy
Balatonederics felől megjelenne egy torony, a félköríves tornyot tetővel el lehet látni, ami
óriási látványt jelente a várnak. A vendéglátó egységből semmi nem látszana csak egy bástya
a főfal, mert a tető befele lenne lejtetve. Röviden ennyi a két beruházás, amiből a pénztárra
már született döntés, a tervezési munka már elkezdődött, az ivó tekintetében, pedig vázlatosan
kért egy alaprajzot, skiccet, hogy el tudja a testület képzelni, miről van szó. Természetesen a
szakhatóságokkal még egyeztetni kell a tervezőnek annak érdekében, hogy a megfelelő tervek
elkészüljenek, itt elsősorban a belső kialakításra gondol. Amint már említette, ezen a helyen
tudja a műemlék is elképzelni az ivó kialakítását. Kérem képviselő társaim véleményét. Nem
szólt hozzá senki, úgy veszem, hogy ez a testület számára ebben a formában így elfogadható.
Április 3-4-5-én lesz az első komolyabb rendezvényünk, és annak érdekében, hogy ez az
épület már funkcionálisan rendelkezésre álljon, sürget bennünket az idő, olyan tekintetben,
hogy a tervezés, a beruházás, illetve a bérlő kiválasztása, mert az egy dolog, hogy az
önkormányzat ezt felépíti, a leendő bérlőnek is a berendezésekkel, egyebekkel készülni kell
arra, hogy tavasszal indulhasson. Készítettek a jegyzőnővel közösen egy pályázati kiírás
tervezetet, amit a testülettel szeretne véleményeztetni. Meghívásos pályázatra gondolt. Akár a
következő ülésen a képviselő-testület, döntést is hozhat a bérlő személyéről.

Szőke István képviselő: Arról, hogy ki lesz a bérlő? Nekem az egy kicsit furcsa, hogy azt
sem tudja, mit fog bérelni. Azt mondom, hogy ezt bérbe adom, Sanyi te mit mondasz, bérbe
veszed? Nekem lutri, hogy nem látom az épületet se.

Balassa Sándor képviselő. Funkcionálisan tudja, a belső négyzetmétert ismeri.

Balassa Balázs polgármester: Egy lehetőséget vásárol meg, vagy bérel. Megmondom, hogy
miért szeretném, hogy most az elején kiírnánk, nem szeretném feltétlenül, ha a képviselő-
testület, az önkormányzat feltétlenül felvállalná ennek a költségét, én valamilyen mértékben
szeretném a bérlőre ráterhelni.

Balassa Sándor képviselő: Nem ismerem a pályázati kiírást, hogy kit hívsz meg, vagy
mindenkit meg kell hívni, aki helyi vállalkozó ebben a funkcióba.

Szőke István képviselő: Beleviszi a vállalkozót, hogy építse meg, és fizeti a bérleti díjat is?

Balassa Balázs polgármester: A pályázati kiírás tervezetet elkészítettem, a jegyzőnő
szakmailag segített a pályázati kiírásban. Ismerteti a pályázati kiírás tervezetet, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Balassa Sándor képviselő: A berendezéseket 5 év után elviheti, az nem ruházódik át, illetve
a pályázatot mi alapján értékelik. Az értékelési szempontokat fel kell tüntetni, hogy mi
alapján döntenek.

Balassa Balázs polgármester: A bérleti díj nagyságára gondoltam.

Balassa Sándor képviselő: Akkor azt kell belevenni, hogy döntően a bérleti díj nagysága.
Ennyi.

Balassa Balázs polgármester: A lényeg, 4,5 millió a minimum, aki ennél többet ígér 5 évre
előre, egy összegben.



Szőke István képviselő: Ez már nagykutyáé lesz, az, biztos, eldöntöttétek a sorsát a kisebb
embereknek, szerintem.

ifj. Baráth Sándor képviselő: Annyit szeretnék hozzáfűzni, ha, én, mint vállalkozó
meghívást kapnék, szeretnék élni a pályázati lehetőséggel. Úgy, hogy most semmilyen
formában nem szeretnék részt venni, sem a pályáztatásban, sem a döntéshozatalban.

Balassa Balázs polgármester: Jó. Ez korrekt, tudomásul vettük. Ettől függetlenül, remélem
nem lesz sértődés, ha a nagy halakról beszélünk, a Péter többször kijelentette, ő bérleményt
nem kíván Szigligeten üzemeltetni, csak tulajdont. Én személy szerint nem is szeretném a
Péternek kiküldeni ezt a pályázati kiírást. Akinek itt ilyen engedélye van, az Bakos Attila,
Baráth Sándor, Kónyáné…

Szőke István képviselő: De lehet, hogy még lesz, mert tudok jó párat, csak azért mondom,
aki megfelel ennek. Igaz, hogy alvó vállalkozása van, lehet, hogy erre vérszemet kap…

Balassa Balázs polgármester: Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi tevékenységi kör
bemutatásánál a képviselő-testület tud dönteni..

Balassa Sándor képviselő. Nem értékelési szempont.

Balassa Balázs polgármester: Olyan szempontból az, hogy a képviselő-testület azt
mondhatja, ha egy olyan személynek a legmagasabb a megajánlott összege, aki véleményük
szerint nem tudja ellátni….

Szőke István képviselő: Hogyan állapítja meg, hogy nem tudja ellátni. Gondoljanak a
fűnyírási akcióra, nem is olyan kapta meg az 5 éves szerződést, nem így van. Utána váltott ki
engedélyt, ezelőtt 8 évvel. Amikor megkapta a Pupos Feri, akkor váltott engedélyt, akkor
kezdett el beruházni gépekre, mindent.

Balassa Balázs polgármester: Na várjunk. Biztos hallottátok, hogy ez egy meghívásos
pályázat. Akit a képviselő-testület ismer, és úgy ítéli meg, hogy az, korrektül végezte a
munkát, és úgy döntenek, azoknak a személyeknek kiküldi a pályázati kiírást. Az alvó
vállalkozás, aludjon tovább.

Káli Magdolna képviselő: Vendéglátósokra gondoltál, mert van a pizzás, a kikötői
vendéglátó egység…

Szőke István képviselő: Van egypár vállalkozás, hogy szelektálsz?

Balassa Balázs polgármester: Ha, azt mondjátok, hogy mindenkinek, akkor mindenkinek
kiküldöm.

Szabó Tibor képviselő: A pályázat nem erről szól, arról szól, hogy mindenki részt tud rajt
venni.

Szőke István képviselő: Nem akarok nevet mondani, szigligeti, és elmondom, hogy múltja
van a vendéglátásban, és most például nem azzal foglalkozik. Épp ma beszéltem olyannal,
akinek mindene megvan, azt mondta azért nem ad el semmit, mert nem tudja, hogy még mi
lesz.



Balassa Sándor képviselő: Nyilván azt kutatgatni nem fogjuk, hogy kinek van meg hozzá, az
alaplehetősége, ha..

Szőke István képviselő: De mi alapján zárod ki?

Békefi Péter alpolgármester: Meghirdetik, miért nem jó az, ha több ajánlatot kapnak?

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületnek fel kell vállalni, hogy bizonyos
vendéglátó egység tulajdonosait méltónak talál arra, hogy ezt működtesse.

Balassa Sándor képviselő. Van hivatalos nyilvántartás, mert azt kell megnézni van-e benne
olyan, vagy lehet-e benne olyan, akivel eleve nem akarunk tárgyalni, a többit meg úgy
gondolom, meg kell hívni.

Káli Magdolna képviselő: Olyanra gondolsz, aki saját maga vállalkozó, és szigligeti lakos,
vagy csak a telephelye van itt, és nem szigligeti lakos.

Balassa Balázs polgármester: Úgy fogalmaz, hogy, aki Szigligeten állandó lakos, itt
üzemeltet valamilyen vendéglátó egységet. Döntsék el, a képviselő-testület azt mondja, hogy
ezeket az embereket hívja meg.

Lutár Mária körjegyző: Nem biztos, hogy az jó döntési szempont, hogy csak azt veszi
figyelembe, hogy a bérleti díj nagyságára mit ajánl meg. Döntési szempont lehet az eddigi
tevékenysége, a jelenlegi tevékenységi kör bemutatása.

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, hogy induljunk ki 50 ponttal. A legerősebb a
bérleti díj megajánlása, azt mondjuk, hogy az legyen 30 pont, a pályázó üzemeltetéssel
kapcsolatos elképzelései, a másik a jelenlegi tevékenységi kör bemutatása 10 – 10 pont. Azért
van a képviselő-testület, hogy meghozza a nehéz döntéseket is, azért vannak itt, hogy
felvállalják.

Szőke István képviselő: Nehéz dolog, mert vagy tudják, hogy kié lesz már, vagy nagyon
nehezen fogják meghozni a döntést, azt mondom.

Békefi Péter alpolgármester: Lehet itt több az etetésnél, és itatásnál is. Ebbe a környezetbe
elég nagy súllyal eshetne bele az, milyen attrakcióval adja el az a dolgot, amit csinál.
Mondjuk, itt a melegételt lehúztuk, a rablóhúsos történet, amit szoktak ilyen helyeken
csinálni, azt el lehet adni, olyan ruhába, olyan statisztákkal korhű ruhákba, akár egy előadás
során is. Ha a pályázati anyagból kijön az, hogy az egyik pályázó csak odateszi eléd az italt,
és a melegszendvicset, a másik egy ilyen körítéssel tenné ugyanazt meg, ez is számítson bele.

Balassa Balázs polgármester: Az is egy dolog, hogy az önkormányzat felépíti az épületet,
nem biztos, hogy egy vödör hidegvízben fogja az italt hűteni, vagy megfelelő körülmények
között fogja ezt csinálni, és hajlandó még utána áldozni. Ezek lehetnek, olyan szempontok,
ami alapján döntést lehet hozni.

Balassa Sándor képviselő: Az ajánlásokat papírra kell vetni, illetve vettetni vele,…



Szőke István képviselő: Csinálok én olyan ajánlásokat, hogy két év múlva semmit se
csinálók belőle, érted!

Balassa Sándor képviselő: Az ajánlásokat papírra kell vetni, és ahhoz ragaszkodni kell, és
kikötés az, ha nem teljesíti, felbontódik a szerződés.

Balassa Balázs polgármester: Ez benn van a kiírásban, ha nem teljesíti a vállalásokat 30
napon belül felbontják a szerződést, és egy fillért nem kap vissza, bukta a bérleti díjat, amit
előre kifizetett.

Szőke István képviselő: Ez se egyszerű, hogy előre kifizeti a bérleti díjat 5 évre, részemről ez
nem jó.

Békefi Péter alpolgármester: Így épületek meg a strandi egységek is annak idején.

Balassa Balázs polgármester: Igen, előre megfinanszírozták, és x évig nem kellett bérleti
díjat fizetniük. Ez ugyanaz, csak én nem szeretném, mint ott egy-két épületnél, mert ott az
volt a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen, minden vacakot beleraktak, azt mondták 10 év után
úgy sem az enyém lesz, addig bírja ki. Én ezt nem akarom a várba! Igenis fizesse ki az árát, az
önkormányzat tudja, hogy belerakja az anyagot, még ha, akár 1 millióval több is lesz, de azt
megcsinálja normálisan, és az 10 év múlva is épület lesz. Én ezt még egyszer nem akarom.

Szőke István képviselő: Miért nem csináltatja meg az önkormányzat, és azt mondja, hogy ez
x millió forint..

Balassa Sándor képviselő: Erről szól, az önkormányzat megépíti, a vállalkozó előre kifizeti a
bérleti díjat..

Szabó Tibor képviselő: Jó ez a kiírás, azt kell eldönteni, kit hívnak meg.

Balassa Balázs polgármester: Melyik legyen a magasabb súlyú döntési szempont, a jelenlegi
tevékenységi kör, vagy az üzemeltetéssel kapcsolatos..

Balassa Sándor képviselő: Amit az alpolgármester úr mondott..

Békefi Péter alpolgármester: A bérleti díj mellé oda kell tenni, hogy, ami a várhangulatához
illő. Nyugodtan lehet attrakciót csinálni, azért mennek fel az emberek. Egyszer már járt ott,
úgy szolgálták, ki ahogy, és ezért is megy vissza, például.

Szőke István képviselő: És meddig mehet el, például? Ígérni, nincs olyan ember, aki tele ne
írná ezt a papírt, ez megfoghatatlan..

Balassa Balázs polgármester: Ha abból indulnak ki, hogy az emberek nem teljesítik a
szerződésben foglaltakat, azért van a szerződés, hogy számon tud kérni.

Békefi Péter alpolgármester: Ezt annál is inkább igaznak érzem, amit itt feszegetünk, hogy,
amikor az első újításokat csinálták a Balázsék a várban, amikor átvettük, amikor a kemence
megépült, már jöttek azok a hangok, hogy Coca-cola lesz, meg nem tudom én még mi lesz.
Azért mondom, hogy nem egy szokványos vendéglátást kellene itt megvalósítani, hanem egy
odaillőt mindenképpen. Ez biztos, hogy hangsúlyos.



Szőke István képviselő: Ennyi pénzért mindenki bele fogja írni, hogy csuklyát tesz, még azt
is, hogy hóhér ruhába szolgál fel.

Békefi Péter alpolgármester: Számon lehet kérni, más dolog, hogy megtesszük-e, hogy az
az attrakció tényleg ott van-e. Az egy érték, amit az ember odavisz, fizetne az 6 milliót, ez
meg fizetne ötmillió nyolcat, de odaadjuk az ötmillió nyolcat ajánlónak, mert a szigligeti
rendezvényeken úgy szokott megjelenni, ahogy, meg eleve jó az ötlet, amit bevállal, és
gondoljuk, hogy azt meg is tudja valósítani, mert az emberei is megvannak hozzá.

Szőke István képviselő. Elfogadom. Úgy érzem, nem kellett volna ma jönnöm testületi
ülésre.

Balassa Balázs polgármester: A bérleti díjnál abba maradtak, hogy az értékelési súlypont 30,
az üzemeltetéssel kapcsolatos elképzelései 15, a tevékenységi kör bemutatása 5 pont.

Balassa Sándor képviselő: Azt, azért jelenítsük meg, hogy a várba, a miliőbe illő
üzemeltetésre gondolunk.

Szőke István képviselő: Minden, amit mondott, azért mondja, hogy ne utána jöjjön ki.

Lutár Mária körjegyző: Azt is előre tisztázni kell, ne hogy eszébe jusson, hogy a Coca-
colától, vagy bárkitől kap hatalmas napernyőket, reklámtárgyakat, mert, ahhoz nem fognak a
műemlékesek hozzájárulni. Jöhet azzal, hogy ő ingyen kapna hűtőt, például a Coca-colától, ha
kirakja a világító molinót. Tisztázni kell, hogy ilyenek kihelyezésére nincs lehetőség.
Számtalan olyan ötlet van, amit az ilyen cégek tudnak ajánlani, de nem való a várba.

Balassa Balázs polgármester: Kezelni tudjuk, mert egyértelműen azt mondjuk, hogy
reklámot csak a kezelő beleegyezésével tehet ki, akkor van kontroll.
Itt élünk a településen, ha végig megyünk gondolatba, mindannyian tudjuk, kik foglalkoznak
vendéglátással, és szigligeti lakosok. Bakos Attila, Kónyáné, Baráth Sándor, Németh Zoltán,
feltételesen Kardosék.

Békefi Péter alpolgármester: A teljesség igénye nélkül tudnék egy listát írni..

Káli Magdolna képviselő: A Mezősi is vendéglátással foglalkozik, Polgár Tibor ide van
bejelentkezve, itt él, de nem biztos, hogy mindenkiről ezeket tudják.

Szőke István képviselő: Mi alapján ítéled meg, mert jól dolgozott a srác, vagy csak
felszolgáló, és kész kihúzod. Mi alapján döntesz?

Szabó Tibor képviselő: Én mindegyiknek kiküldeném, és az alapján döntök, amit majd le fog
írni. Ennyien csak el tudjuk dönteni az alapján, hogy ki, mit írt le.

Balassa Balázs polgármester: Egyetlen kérdés van, a képviselő-testület felmeri-e azt
vállalni, hogy valaki neheztel rá, erről szól a dolog. Azért vagyunk, hogy döntést hozzunk.

Balassa Sándor képviselő: Azért a pályázati kiírásnak egyértelműnek kell lenni



Balassa Balázs polgármester: Szerintem a pályázati kiírás egyértelmű. Én biztos vagyok
benne, és olyan embernek nem küldenék ki, akár a neveket is bátran mondom, akiről tudom,
hogy teljesen alkalmatlan és megbízhatatlan emberek. Még az esélyt se adnám meg arra, hogy
egy önkormányzati kezelésben lévő épületet működtessen.

Szőke István képviselő: Ezt a jegyzőnő meg tudja mondani, ez szabályos?

Lutár Mária körjegyző: Ha meghívásos a pályázat, képviselő-testület dönti el, kiknek küldi
ki.

Balassa Balázs polgármester: Tudunk neveket mondani, hogy kiknek küldjük ki, vagy nem.

Balassa Sándor képviselő: Azért kellene egy lista, hogy kik a nyilvántartottak, kik azok,
akikre ebben a körben lehet számítani, és abból szelektálni.

Békefi Péter alpolgármester: Eléggé behatárolja azoknak a vállalkozóknak a körét, amit itt
az előbb megfogalmaztunk, kiről tudják azt elképzelni, hogy olyan étellel, olyan hangulatot
teremtve tudnak ott olyan produkciót csinálni, mert, ne sértődjön meg képviselő társa, de őt is
kihúzza, inkább a Polgár Tibor, Szántó Zsolt az, akit el tud képzelni, ők jelenleg is valami
ilyet csinálnak, nagyobb tömegeket szolgálnak ki…

Balassa Balázs polgármester: Itt egy a lényeg, frissítőt tudjanak árusítani, hozzá valami
olyan harapnivalót, amit ott elfogyaszthat, és ne haljon éhen az első vendéglátóhelyig, ahol
meleg ételt kaphat. Ennek nem az a célja, hogy tönkre vágják a településen lévő többi
vendéglátóst. Az a célja, hogy a felérkező vendég tudjon italt fogyasztani, és esetleg valamit
harapni. Ennek ez lenne a lényege.

Balassa Sándor képviselő: Már korábban is felvetette, és nem került elvetésre, hogy
időszakosan gasztronómiai napokat lehetne tartani. Speciálisan azon a napon malac, vagy
öröksütés készíthető. Erre a lehetőséget meg kellene hagyni, hogy kiegészítse a napi
tevékenységét esetenként.

Balassa Balázs polgármester: De nem itt, mert ahhoz kicsi a hely.

Lutár Mária körjegyző: Ismerteti a nyilvántartásban szereplő működési engedéllyel
rendelkezők névsorát.

Balassa Balázs polgármester: A nyilvántartásunkban szereplő Balló Piroska, Kardosék,
Kónyáné, Baráth Sándor, a kikötői vendéglátó feltételesen, Németh Zoltán, Mezősy
feltételesen, pizzéria szintén feltételesen, Simon Csaba, Bakos Attila, Szántó Zsolt, Szászi
Endre.

Szőke István képviselő: A Mezősyt is ki lehet húzni.

Balassa Balázs polgármester: A pizzériát is kihúzná.

Szabó Tibor képviselő: Szerintem a kikötői egységet is ki lehet húzni.

Békefi Péter alpolgármester: Szerintem Simon Péter érdeki körét is bele kellene venni,
beszélje meg a polgármester.



Balassa Balázs polgármester: Ő nem vezet itt vendéglátó egységet. Amúgy egyszer azt
mondta, hogy ő bérelt ingatlanban nem gondolkodik, csak saját tulajdonban.
Megkérdezi, hogy a kiírásban kívánnak-e módosítani. Az anyagok november 11-én lennének
kiküldve, november 27-én 17.00 óráig kellene beadni, és este akár dönthetne is a testület,
mivel testületi ülést, és falugyűlést is kell tartani, és ez november 27-én lenne. A kiírásban
benne van, a pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Lutár Mária körjegyző: Arra, hogy a pályázó is biztonságban érezhesse magát, a bérleti díj
megfizetésére olyan határidőt kell megállapítani, amikor már látszik, hogy időben elkészül az
épület, mert most van egy alaprajz.

Balassa Balázs polgármester: Január 16-a a bérleti díj befizetésének a határideje.

Szőke István képviselő. Ezt kérdezni akartam, 37 m2-es a terület, ebből ki van véve a WC,
meg minden?

Balassa Balázs polgármester: Nem, ebben az alapterületben minden benn van. Ez a szoba,
amibe most vannak nincs 37 m2-es, egy büfének nem kell nagyobb.

Szőke István képviselő: Ha bezárják 8 órakor a kaput, és valami bibi van ki a felelős?

Balassa Balázs polgármester: A bérlőnek kell a berendezéseire, az árukészletére biztosítást
kötni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a várban kialakításra kerülő „Ivó” vendéglátó egység
üzemeltetésére meghívásos pályázatot írjon ki a pályázati kiírásban foglaltak alapján. A
pályázatok értékelésnél a bérleti díj 30 pont, az üzemeltetési ajánlat 15 pont, a jelenlegi
tevékenységi kör bemutatása 5 pontban kerüljön meghatározásra. A pályázati kiírást Balló
Piroska, Kardos Józsefné, Kónya Sándorné, ifj. Baráth Sándor, Németh Zoltán, Bakos Attila,
Szántó Zsolt és Szászi Endre részére küldjék ki. Kéri, hogy, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, - ifj. Baráth Sándor nem vett részt a
szavazásban - meghozta az alábbi

125/2009.(XI. 10.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a várban kialakításra kerülő „Ivó” vendéglátó egység
üzemeltetésére meghívásos pályázatot ír ki a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati
kiírásban foglaltak alapján. A pályázatok értékelésnél a megajánlott bérleti díj
30 pont, az üzemeltetési ajánlat 15 pont, a jelenlegi tevékenységi kör
bemutatása 5 pontban kerül meghatározásra.
A pályázati kiírást Balló Piroska, Kardos Józsefné, Kónya Sándorné, ifj. Baráth
Sándor, Németh Zoltán, Bakos Attila, Szántó Zsolt és Szászi Endre vállalkozók
részére küldi meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az érintettek részére küldje
meg.
Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az ismertetett vár fejlesztésére
vonatkozó koncepciót, a vendéglátó épület tervezését, a kivitelezését 2010. április 3-ig
megvalósítsák, az, kéri szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

126/2009.(XI. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület egyetért a vár fejlesztésére vonatkozó koncepció
megvalósításával, a vendéglátó épület tervezésével, a kivitelezés 2010. április
3-ig történő megvalósításával.

Szőke István képviselő: A pályázatra visszatérve, eldöntik, ki fog nyerni, de mikortól lesz
neki szerződése, mert mi van, ha január 1-én idejön, hogy a berendezéseket hozni akarja.

Balassa Balázs polgármester: A pályázati kiírásban szerepel, hogy bérbeadó az építményt
március 15-én átadja.

Balassa Sándor képviselő: Azt bele lehetne írni, hogy mikor kell megkötni a szerződést,
hány nap áll rendelkezésre a szerződéskötésre.

Balassa Balázs polgármester: Az eredményhirdetést követően 15 napon belül.

Balassa Sándor képviselő. Amennyiben nem kötik meg a szerződést, a második helyezett
előtérbe kerülhet, vele lehet megkötni a szerződést. Ezért kell második helyezettet is
megjelölni.
Amikor fenn voltam a várban láttam, hogy a lelátóhoz mindenképp korlátot kell készíteni,
mert az a kötél nem fogja meg a tömeget, nem biztonságos.

Balassa Balázs polgármester: Az a baj, ha korlátot csinálnak, az, benn van a látótérben, ezt
már kipróbálták.

Balassa Sándor képviselő: Akkor azt kell csinálni, hogy az oldalába valami vasat befúrni és
hálót feszíteni. Megmaradhat az a kötél, de ha valami történik, ne zuhanjon le, és a lehulló
kövek miatt is valamit ki kell találni.

Balassa Balázs polgármester: A tervezőnek ki van adva, vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy egy egyenes nézőteret, hogyan lehet kialakítani, ami azt jelentené, hogy lelátó lenne.

Balassa Sándor képviselő: Ha lezárják a kaput, lent jól láthatóan meg kell jeleníteni, hogy
zárva a vár. Ha felmegy oda, tudja, hogy mire számíthat.

Ódor Zoltán képviselő: Szerződéskötésekor ki kell rá térni, ha bármi közbejön, az
önkormányzat nem végezne a határidőre az építkezéssel, akkor a bérlő nehogy kötbérrel éljen,
ha nem tudja elindítani a beruházását.

Szőke István képviselő. Meg van az engedély, nem?



Balassa Balázs polgármester: Nincs, itt csak a műemlékesekkel kell egyeztetni, a műemlék
hivatal engedélyezi, nincsenek szakhatóságok. Azt mondom, legrosszabb esetben, ha saját
dolgozóinkkal március 15-ig nem tudjuk megcsinálni, akkor bevonunk vállalkozót, de ekkora
épületet két hét alatt készre kell csinálni. A tervezővel beszélgettünk, erre a falra van
engedélyük, ezt lehet falazni, az alját le lehet betonozni, oda lehet vinni a vizet, villanyt, ami
nem építési engedély köteles, hogy jól álljunk az utolsó pillanatban.

Vegyes ügyek

1./ Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Balassa Balázs polgármester: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület tájékoztatott
bennünket, hogy nem nyertek a TDM pályázaton, amit beadtak az információs pontokra. Most
egy infoterminálra szeretnének pályázatot benyújtani, ahol 100 %-os a pályázati támogatás. A
testülettől egy szándéknyilatkozatot kérnek, illetve egy helyszín megjelölést, ahova el
szeretnék helyezni. Két lehetőség van, egyik a vár környéke, másik a kialakítandó információs
iroda környékére a várfeljáró lépcső mellé. A lépcső mellett lenne megfelelő, mert ehhez
áramot is biztosítani kell. Badacsonytomajon is az információs iroda mellett van, ha nincs
nyitva az iroda, akkor is információhoz tudnak jutni az érdeklődők.

Káli Magdolna képviselő: A lépcső melletti helyszín jó lenne, ott sok ember jön le a várból.

Ódor Zoltán képviselő: A posta mögött van egy trafó, oda elhelyezni, vagy ahol az
információs tábla van, ott sokan megállnak.

Balassa Balázs polgármester: A posta mögötti terület eléggé eldugott, az információs
táblánál meg nincs villany. Ezért lenne alkalmasabb a Tűzoltószertár melletti terület.
Javasolja, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által benyújtandó infoterminál
rendszer kiépítése tárgyú pályázatot támogassák, járuljanak hozzá, a 83 hrsz-u ingatlanon
történő elhelyezéséhez és a fenntartási idő alatti – 5 éves - üzemeltetéshez. Aki ezzel egyetért,
kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

127/2009.(XI. 10.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által
benyújtandó infoterminál rendszer kiépítése tárgyú pályázat
benyújtását támogatja. Hozzájárul, a 83 hrsz-u ingatlanon
történő elhelyezéséhez és a fenntartási idő alatti – 5 éves –
üzemeltetéshez.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet a hozzájáruló
nyilatkozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



2./ Liget utca közvilágítása

Balassa Balázs polgármester: A Liget utca közvilágításának kiépítésére bruttó 629.300 Ft-ot
szavazott meg a képviselő-testület. A mérőórát az E.ON nem engedélyezi az ő dobozukba
elhelyezni, külön kell kialakítani egy villanyóra szekrényt. Ezért a megszavazott összeg
kevés, 190 e Ft-tal megnőtt a kiépítés költsége. Annyi plusz van, hogy 5 lámpa kiépítéséről
volt szó, de 7 lett kiépítve.
Javasolja, hogy a Liget utcai közvilágítás mérőórájának elhelyezését szolgáló árammérő óra
szekrény kiépítésére 190 e Ft-ot biztosítsanak az általános tartalék terhére.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

128/2009.(XI. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Liget utcai közvilágítás mérőórájának
elhelyezését szolgáló árammérő óra szekrény kiépítésére 190 e
Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium tájékoztatott bennünket azokról a szabályokról, ami az egységes óvoda bölcsőde
kialakítására vonatkozik. Amikor a testület úgy dönt, hogy ezt ki kívánja alakítani, ahhoz
megfelelő szakképzettségű nevelők kellenek, ezért beíratták az óvónőket ilyen bölcsődei
továbbképzésre. Viszont a mostani óvodai létszám ismeretében nem javasolnám, hogy ezt
most elindítsuk, mivel 20 fős csoportot lehet indítani, és ebben a 20 fős csoportban kell benn
lennie az óvodásoknak és a bölcsődés korúaknak is. A jelenlegi szabályozás ezt teszi lehetővé.
Most több óvodás van. Az állami támogatás bölcsődések esetében több, ennek ellenére nem
javaslom az egységes óvoda, bölcsőde kialakítását. 20 fős csoportokról beszélünk, ebből 5 fő
bölcsődés, akkor 5.168.000 Ft/év a támogatás, és 4.292.600 Ft/év, amikor csak óvodás
gyerekek vannak. Azért tartják fontosnak, hogy az óvónők szakképzettsége legyen meg, mert
amint bevezetik a 2 éves GYEST, utána indokolt lesz, hogy ennek a lehetőségét
megteremtsék.

Káli Magdolna képviselő: Van rá igény?

Balassa Balázs polgármester: Igény van. Úgy írja a törvény, amennyiben a fenntartó
önkormányzatok közigazgatási területéről valamennyi óvodást köteles az óvoda felvenni, ha
20 van, akkor annyit, ha 18, akkor 18, és 2 hely marad bölcsődésnek. Ez nagyon behatárolja a
lehetőségeket. Eléggé érdekes a törvény, reméli változni fog, mert amikor 2 óvónőt, 1
bölcsődés gondozónőt és 1 dajkát előírnak 20 főre, és ebből 2 fő lehet bölcsődés, ez egy kicsit
durva.



Településőr alkalmazására pályázat

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társa kérte, tájékozódjon az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr pályázattal kapcsolatban. Ismerteti a pályázati
felhívást. Ez egy pályázati lehetőség, kérdezi, hogy a képviselő-testület kíván-e vele élni.
Amennyiben közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazza a településőrt az önkormányzat
1x80 e Ft-ot kap dologi kiadásra, amennyiben nem közcélú foglalkoztatás keretében
alkalmazza bruttó 80 e Ft egyszeri támogatás mellett, a foglalkoztatni kívánt településőr
munkabéréből havi 71.500 Ft és annak járulékai 27 % mértékéig rendszeres támogatást
biztosít a minisztérium. Az önkormányzatot a járulék 73 %-a terheli. A település nagysága
miatt 2 főt lehet alkalmazni. Kérdése elkészítsék-e a pályázatot, foglalkoztatnak-e
településőrt?

Szőke István képviselő: Nem érti, meddig adják a támogatást?

Balassa Balázs polgármester: Határozatlan időre, ameddig keret lesz rá. A felhívásban nem
szerepel, hogy az önkormányzatnak utána is foglalkoztatni kell, tehát, ha megszűnik a
támogatás, megszűntethető a munkaszerződés is.

Szabó Tibor képviselő: Valóban, én vetettem fel ezt a lehetőséget, olvastam az újságban,
hogy nagyon sok önkormányzat élt ezzel a pályázati kiírással. Kétféle szempont motivált
engem. A polgárőrség haldokló formában van, a Süllőfesztiválra nagyon nehéz volt
összeszedni 6 embert a két napra. Ezt ki lehetne egészíteni, ha az önkormányzat élne ezzel a
pályázattal, mert van 1-2 ember, aki napi 8 órában teszi a dolgot, és ezt kiegészíteni a
polgárőrséggel. El tudom képzelni, hogy be lehetne vonni a polgárőr autót is, hiszen nem
személyre szóló ez a dolog, jól tudna működni. Tegyük hozzá, hogy volna mit észrevenni a
faluban. Ne értse félre a polgármester, mert ő sem tud mindenhol ott lenni a nap minden
órájában. A településőr alkalmazása arra jó lenne, aki figyeli az utakat, útszakaszokat, a
gondozatlan területeket.

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, miért is tartanám fontosnak, hogy
településőrt alkalmazzunk. Sajnos belekényszerítenek bennünket egy olyan lehetőségbe, ami
miatt a közterületeken elég sok szemét meg fog jelenni. Azokon a településeken, ahol nem
lesz olyan személy, aki azt figyeli, ki hova hordja a szemetét, azoknak elég nagy gondot
fognak okozni az alkalmi szeméttelepek a településen. Én mindenképp ebben is számítanák
ezekre a személyekre. Holnap fogunk ezzel kapcsolatban egy tájékoztatóra menni, jelezték,
mennyibe fog ez kerülni 2011. januártól, ha addig nem változik a díjtétel. Tapolca és
környéke tekintetében egy 120 l kuka ürítése 34.652 Ft egy évre, illetve lesz lehetőség 80
literes és 60 literes kukára is, a 60 literes 24 e Ft, a 80 literes 27 e Ft. Valószínű mindenkinek
60 literes kukája lesz, a többlet szemét valahol meg fog jelenni, és félek tőle, hogy a
közterületeken, nádasokban, erdőben. Most is folyamatosan kikérik maguknak a
nyaralótulajdonosok, hogyan gondoljuk mi a szemétszállítási díjat, amikor ők hazaviszik a
szemetet. Amióta kimentek a levelek, arra kellett rádöbbennie, hogy a nyaralótulajdonosok 1-
2 napnál többet nem tartózkodtak itt, illetve mindenki hazavitte a szemetet, vagy nem
keletkezett náluk szemét. Ha majd a 34 e Ft-os összeget kell fizetni a jelenlegivel szemben,
elképzelhető, hogy hol fog lecsapódni a szemét.
Visszatérve a településőr pályázati felhívásra, aki egyetért azzal, hogy beadjuk a pályázatot,
kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi



129/2009.(XI. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által közzétett felhívásra a közrend és közbiztonság erősítése
érdekében 2 fő településőr alkalmazására nyújt be pályázatot.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Hegedűs és Gombai Kft úthasználati engedély kérelme

Balassa Balázs polgármester: Hegedűs és Gombai Kft úthasználati kérelmet nyújtott be a
Rókarántói úton lévő 1025 hrsz-u ingatlanon kezdődő építkezéshez. Előzetesen
hozzájárultam, hogy a földmunkákat megkezdhessék. A tulajdonos tisztában van azzal, hogy
az út helyreállítására egyösszegű támogatást kell befizetni, bármennyit befizet. A kérelemben
jelezték, hogy az építkezésnél maximum 15 tonnás autóval fognak dolgozni.

Szőke István képviselő: Egy autónak az összsúlya 16 tonna plusz a rakomány, és ebből kettő
hordta a földet, 25 tonnával jártak.

Szabó Tibor képviselő: Kihordták a földet, az út sáros, ne hogy baleset legyen..

Balassa Balázs polgármester: Annyit megtettek, hogy fóliát terítettek le, ahol pakolják az
autókat. Az eddigi építkezőknek megadták az úthasználati engedélyt, nem tehetik meg, hogy
most megtiltják.

Szőke István képviselő: Azt kéri, hogy rendszámmal együtt mutassák be a forgalmi
engedélyt, azonnal meglátod, hogy 16 t maga az autó. A tulajdonostól elhangzott, hogy
bármennyit megfizet, onnantól aszfaltoztassa le tükörig, aztán kész. Az alsó szomszédok jönni
fognak, ha ott megindul a víz lefele, komoly gondok lesznek.

Balassa Sándor képviselő: A szőnyegnek 2600 – 2800 Ft/m2 az ára.

Balassa Balázs polgármester: 500 e Ft befizetését javasolja. Azt mindannyian tudjuk, hogy
annak az útnak nincs alapja, amikor az első építkezéshez hozzájárultunk, akkor tudtuk, hogy
az út tönkre fog menni. Volt róla szó, hogy készítetnek terveket a nyaralóterület csapadékvíz
elvezetéséről. Az ilyen utcákban csak az utcákon tudjuk a csapadékvizet elvezetni, amihez
pályázati támogatást tudunk még szerezni. Addig nincs értelme, amíg az utolsó építkezés be
nem fejeződik.

Szőke István képviselő: Foltozni biztos, hogy kell, mert életveszélyessé válik.

Balassa Balázs polgármester: 10 m-es szakaszt ki kell vágni, újra kell aszfaltozni, de arra
elég, amit az ottani építkező befizetett. Javasolja, hogy a korábbi építkezéseknél megállapított
feltételekkel, járuljanak hozzá az út használatához. Az útban okozott károk helyreállításának
költségeihez 500 e Ft-tal hozzá kell járulnia a tulajdonosnak. Aki ezzel egyetért, kéri, most
szavazzon.



A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

130/2009.(XI. 10.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület Kass Pál 7050 Chimineas Ave Reseda CA 91335
USA lakos részére a Rókarántói úton súlykorlátozás alóli felmentést
biztosít. A tulajdonosnak az útban okozott károk helyreállításának
költségeihez 500.000 Ft-tal hozzá kell járulni, a munkák időpontjáról
tájékoztatást köteles adni az önkormányzat részére. Az úttal
szomszédos házakban, ingatlanokban keletkezett kárért a tulajdonost
terheli az anyagi és az erkölcsi felelősség. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az útban okozott károk
helyreállítására és a költségek viselésére kössön megállapodást az
ingatlan tulajdonosával.
Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ságodi Zsuzsanna szolgalmi jog bejegyzési kérelme

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társa kezdeményezésére írt a szomszéd hölgynek
egy levelet, melyben kérte, hogy ne használja a hivatal előtti részt parkolás céljára. A levélben
foglaltakat betartja, azóta nem használja parkolás céljára a területet. A testülethez benyújtott
egy kérelmet, melyben kéri, hogy az 1987. óta használt területrészre vonatkozóan a szolgalmi
jog bejegyzéshez járuljon hozzá a képviselő-testület. Levelében leírja, hogy a szolgalmi joga
így is fennáll, ha az ingatlan-nyilvántartásba az nincs is bejegyezve, mivel a területet
megszakítás nélkül a háza megközelítésére használja. Békés megegyezést javasolja, és kéri a
testület hozzájárulását. (Ismerteti a kérelmet.)

Szabó Tibor képviselő: Alulról nincs bejárási lehetősége?

Balassa Balázs polgármester: Nincs, de nem a bejárásról van szó, a parkolásról. A levelet
tudomásul vette, melyben felhívta a figyelmét, hogy ne itt parkoljon. Azóta nem áll itt, nem
használja parkolásra, ez a kérelem arról szól, hogy más se használhassa parkolás céljára. Én
úgy gondolom, hogy semmivel nem kellene megterhelni egyetlenegy önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlant sem.

Szabó Tibor képviselő. Helyes, egyetértek.

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja kérelmezőt, hogy a képviselő-testület tiszteletben
tartja azt a jogát, hogy önkormányzati területen megközelítse ingatlanát, de szolgalmi jogot
nem kíván bejegyeztetni az ingatlanra. Aki ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi



131/2009.(XI. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület tiszteletben tartja Ságodi Zsuzsanna azon
jogát, hogy ingatlanát az önkormányzat tulajdonában lévő 187
hrsz-ú területen keresztül gépjárművel és gyalogosan
megközelítse, de szolgalmi jogot nem kíván bejegyeztetni.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Farkas-villa bérleti ügye

Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen nem tudtak dönteni a Farkas-villa
bérleti díjának csökkentési ügyében, ezért újra napirendre tűzi a kérelmet. (Ismerteti a
kérelmet.) Elkértem azt a megállapodást, amit Kiss Zsolt kötött a Farkas István alapítvánnyal,
ami alapján az alapítvány vállalta, hogy telítettségtől függetlenül évi 2 millió forintot fizet a
bérlőnek. Ebből nem realizálódott semmi. Nekem az lenne a javaslatom, kérjük a bérlőt,
terelje jogi útra az elmaradt, közel 6 millió forintos kinnlevőségét az alapítvánnyal szemben,
és úgy engedjük a bérleti díj mértékéből, amennyiben ezt a kinnlevőségét be tudja hajtani,
akkor egészítse ki abból az elengedett bérleti díjat. Tehát nem engedjük el a bérleti díjat,
hanem szüneteltetjük, amíg nem tudja behajtani.

Szabó Tibor képviselő: Mi a villanytartozás?

Szőke István képviselő: Ez az előző kérelemben nem szerepelt, de hamarosan ki fogják
kapcsolni, ha még nem kapcsolták ki. Kiss Zsolt nem fizetett villanyt.

Balassa Balázs polgármester: 900 – 1 millió forint a tartozása. Amíg nem volt kész a
központi fűtés, addig elektromos fűtőtestekkel fűtötték a szobákat. Közületi számla.

Szabó Tibor képviselő. Mindig is azt mondta, semmire nem alkalmas, de melegkonyhás
vendéglőnek, se szobáztatásra, mert kicsik azok a helyiségek. Nem érti, amikor átvették az
épületet, miért nem csinálták meg a mérőóra leolvasásokat.

Balassa Balázs polgármester: Utána küldte ezt az E.ON, amikor ők már egy éve használták,
hogy kinnlevősége van, és az nem évül el.

Szabó Tibor képviselő: Nagyon régen jártam ott, van ott egy szivattyúház, még mindig az
nyomja oda fel a vizet?

Balassa Balázs polgármester: Igen, a Varga Feri évente legalább tízszer javít szivattyút.
Elég rossz állapotok vannak.

Szőke István képviselő: Röhej, hogy az alapítványhoz meg nem lehet hozzányúlni, ő amit
ígért papíron, szerződésben nem teljesíti.



Káli Magdolna képviselő: Az önkormányzat nem örökli meg ezt a tartozást, ha visszaadja a
bérlő?

Balassa Balázs polgármester: Nem, mert a bérlőnek van a tartozása. Simon Péter a céget
vette meg az előző bérlőtől.

Szabó Tibor képviselő. A Farkas Charli nem az önkormányzattal kötött olyan szerződést,
hogy minden évben kétmilliót ad, hanem…

Balassa Balázs polgármester: Nem 2 millió, ha jól emlékszik 400 dollárt, egy nyilatkozatot
írt alá, nem szerződést, és nem fizetett egy fillért sem. A múlt héten voltam a
minisztériumban, hogy eddig mit csináltunk, teljesítettük-e vállaltakat. Ott voltak az
alapítvány képviselői, illetve a Farkas Charli ügyvédje. Érdekesen fogják fel ezt a tartozást is.
Simon Péter se az a fajta, ha valaki tartozik neki, ne találja meg a módját, hogy behajtsa. Azt
mondta az ügyvéd, hogy ez már elévült, mert tulajdonképpen nem fizettük. Mondtam neki,
így bárki köthet szerződést, és azt mondhatja, hogy nem fizettem, akkor elévült. Az
államtitkár asszony se értette az egészet.
Az a javaslata, hogy a bérleti díj 50 %-ának befizetésére adjon egyéves halasztást a testület,
kérjék fel a bérlőt, hogy a kinnlevőség behajtására tegyenek meg mindent. A kinnlevőség
behajtását követően a bérleti díjat az önkormányzat részére fizessék meg. Aki ezzel egyetért,
kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az
alábbi

132/2009.(XI. 10.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Farkas villa bérleti díjának 50 %-ára
egyéves fizetési halasztást ad a bérlőnek.
Felhívja a bérlőt, hogy az alapítvánnyal szemben lévő
kinnlevőség behajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye
meg. A kinnlevőség behajtását követően a bérleti díjat az
önkormányzat részére fizesse meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
bérlőt tájékoztassa.
Határidő. 2009. november 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Kérte az alpolgármestert, hogy az óvoda lap-top vásárlásával
kapcsolatban nézzen körül, milyen összegért lehet vásárolni. Az együttes ülésen azt mondtam,
hogy 180 e Ft-ért, akár hármat is lehet venni, hát ehhez képest kaptak árajánlatokat, ami
alapján azt kell mondanom, hogy a 180 e Ft reális ár. Három ajánlatot kaptak, 174 e Ft, 180 e
Ft és 188 e Ft.

Békefi Péter alpolgármester: Technikai dologban szívesen segít. Az asztali számítógép és a
lap-top között 25 % eltérés is lehet, azt kell mérlegelni, hogy kell-e lap-top az óvodába. A 180
e Ft-os árkategóriába már neves gyártótól jó minőségűt lehet vásárolni. Ma már a számítógép
munkaeszköz, munkaeszközt biztosítani kell. Véleményem szerint a tapolcai ajánlatot kell



elfogadni, mert ők itt vannak helyben, vállalják a szoftverek ingyenes feltelepítését, amik meg
vannak az óvodába.

Balassa Balázs polgármester: A testületek arról már döntöttek, hogy számítógépet
vásárolnak az óvoda részére. Az a javaslatom, hogy járuljanak hozzá a 188 e Ft-os lap-top
tartalék terhére történő megvásárlásához, azzal a feltétellel, amennyiben nem állnak
rendelkezésre a jog-tiszta szoftverek a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy lap-topot
vásároljanak, hanem asztali számítógépet kell vásárolni, amihez meg tudják vásárolni a
szükséges jog-tiszta szoftvereket. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

133/2009.(XI. 10.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület abban az esetben járul hozzá az óvoda
részére történő 188 e Ft-os lap-top vásárlásához, amennyiben a
jog-tiszta szoftverek rendelkezésre állnak. Amennyiben jog-
tiszta szoftverrel nem rendelkeznek, úgy a képviselő-testület
asztali számítógép vásárlásához járul hozzá, azzal, hogy a
szoftvereket is vásárolják meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
az óvoda vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2009. november 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület pályázati kiírása

Balassa Balázs polgármester: Arról volt szó, hogy nagy pénzek vannak a LEADER-ben,
nincsenek nagy pénzek, és a programokra is nagy terveket, elképzeléseket kértek tőlük. Csak
önkormányzatok pályázhatnak programokra, és maximum 900 e Ft-ra lehet pályázni. Elkezdte
a pályázatot előkészíteni a Várkapunyitóra. Javasolja, hogy a Várkapunyitó program
megvalósítására 900.000 Ft összegig nyújtsanak be pályázatot.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

134/2009. (XI. 10.)Kt. sz.
H a t á r o z a t

A Képviselő-testület Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület által kiírt „Vidéki rendezvények, programok,
fesztiválok megvalósítása” tárgyú pályázati kiírásra pályázatot
nyújt be a „Várkapunyitó program” megvalósítására maximum
900.000 Ft összegben. Saját forrásként a program költségének
ÁFA tartalmát biztosítja.
Határidő: 2009. november 16.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Balassa Sándor képviselő: Az iskolások szállításával kapcsolatban történt-e előrelépés? Pár
héttel ezelőtt egy önkormányzat hirdetett egy 9 fős kisbuszt 700 e Ft-ért. Megoldódott a
dolog, vagy még aktuális?

Balassa Balázs polgármester: Beszélgettek róla, hogy mindenki utána néz ismeretségi
körében. Kérte, hogy nyújtsanak segítséget, mert ebben nem jártas. Eddig még nem kapott
javaslatokat. Változatlanul Piller Kálmánnal szállítják reggel a gyerekeket.

Szőke István képviselő: Én is nézegettem, de a 9 + 1 fő kissé zűrős. Hova fér be ez az autó,
ki fogja vezetni, milyen vonzata van, hivatásos sofőr vezetheti, ezt ki kell dolgozni. Próbált
beszélni, aki Badacsonytomajra hordja a gyerekeket, de nem nyilatkozik. Több busza van, de
egyszerre kell neki lenni ugyanabban az időben 6 helyen.

Balassa Balázs polgármester: Ha nem kell buszvezetői engedély, a Varga Pistinek van
hivatásos jogosítványa. Évente durván több mint 400 e Ft-ot fizetnek Nemesvitának 4 gyerek
szállításáért. Ha azt számolják, és a gázolaj költséget, akkor úgy gondolom 600 – 700 e Ft-os
kocsi vissza nem hozza, de felét visszatermeli.

Szabó Tibor képviselő. Ami Hegymagasnak van, az nem ilyen közös autó? Azt ígértük a
szülőknek, ha ide íratják a gyerekeket, mi megoldjuk a szállítást. Most látszik, jönnek
gyerekek, nem kellene 700 e Ft-on fenn akadni.

Lutár Mária körjegyző: A hegymagasi kisbusz a falugondnoki szolgálaté, és a Vöröskereszt
üzemelteti.

Balassa Balázs polgármester: Iskolabuszként hivatalosan nem működhet, mert annak
biztonsági öv, emelt ülés a feltétele. Ezt egyetlenegy szolgáltató sem tudja biztosítani, ezért
gyermekeket szállítóként hívják le a pénzt.

Iskolakezdési támogatás

Balassa Balázs polgármester: Minden évben támogatták az általános iskolásokat,
óvodásokat, közép- és felsőoktatási tanulmányokat folytató gyerekeket. Az általános
iskolások ingyenes tankönyv biztosításával kapják a támogatást, az óvodások részére 3 e Ft, a
közép- és felsőoktatási intézményekbe tanulók részére 7 e Ft támogatás lett betervezve.
Javasolja, hogy az általános iskolások részére ingyenesen tankönyvet és füzetet biztosítsanak,
az óvodások részére 3000 Ft, a középiskolai tanulók, valamint az egyetemi- és főiskolai
hallgatók részére 7000 Ft támogatást javasol megállapítani.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

135/2009.(XI. 10.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a szigligeti általános iskolás
gyerekek részére a tankönyvet és füzetet ingyenesen
biztosítja, az óvodások részére 3000 Ft, a
középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányokat



folytatók részére 7.000 Ft iskolakezdési támogatást
állapít meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2009. december 20.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen
folytatja munkáját, Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok elbírálásával.

Zárt ülés anyaga 21 - 24 oldalon külön kezelve.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester körjegyző

Szabó Tibor
képviselő

jkv.hitelesítő


