
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. november 27-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Általános Iskola Szigliget, Kossuth u. 53.

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Ifj. Baráth Sándor képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző

Lakosság részéről: 60 fő

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 7 jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.
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Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ A várban kialakítandó vendéglátó épület bérletére beérkezett pályázatok bontása,
elbírálása

2./ Tájékoztató a 2009. évi költségvetés három-negyedéves helyzetéről, a 2010. évi
költségvetési koncepció megtárgyalása

3./ Tájékoztató az „Együtt Egymásért”Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 2009. évi
költségvetés három-negyedéves helyzetéről, a 2010. évi költségvetési koncepció
megtárgyalása

4./ Vegyes ügyek

Balassa Balázs polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület előző zárt ülésén a Bursa
Hungarica Ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat bírálta el. 12 pályázó részére
biztosított támogatást.

1./ A várban kialakítandó vendéglátó épület bérletére beérkezett pályázatok bontása,
elbírálása

Balassa Balázs polgármester: Két pályázat érkezett. Az egyik 11.20-kor, a másik 14.40
órakor. Az először érkezett pályázatot bontom fel, megállapítom, hogy a boríték sértetlen. A
pályázatot Balló Piroska nyújtotta be. Nyilatkozik, hogy a pályázati kiírást ismeri, az azokban
foglaltakat elfogadja, az 5 évre vonatkozó bérleti díj mértékét 5.150 e Ft-ban jelöli meg,
melyet a pályázati kiírásban foglaltak alapján 2010. március 15.napjáig egy összegben
megfizet az önkormányzat által megjelölt számlára. Tevékenységével kapcsolatban elmondja,
hogy több mint 15 éve Szigligeten él, folyamatosan vendéglátással foglalkozik, amit a
testületi tagok ismernek. Az elmúlt 15 évben az önkormányzat felé minden kötelezettségüket
határidőben teljesítettek, az önkormányzattal folyamatosan együttműködtek. Ismerteti a
pályázatot.
A pályázatban szerepel minden olyan kitétel, amit kért a testület. Bérleti díj összegére 5.150 e
Ft-ot ajánlott fel. Kitért a szolgáltatásra, milyen ételeket, milyen módon szeretne árusítani.

14.40 órakor érkezett pályázatot bontom fel. Megállapítom, hogy a boríték sértetlen. Németh
Zoltán vállalkozó nyújtotta be a pályázatot. A pályázatban szerepel a jelenlegi tevékenységi
kör bemutatása, a kialakítandó üzlet üzemeletetésével kapcsolatos részletes elképzelés, melyet
három csoportban mutat be. Ismerteti a pályázatot. Nyilatkozik, hogy a pályázati kiírást
ismeri, az azokban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. A bérleti díj nagyságára 2010.
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március 15-től 2015. november 30-ig szóló üzemeltetési időtartamra a bérleti díj ajánlata 6
millió Ft.
Két pályázat jött, az egyik ajánlat 5.150 e Ft, a másik 6 millió Ft. Mind a két pályázó próbál a
várra jellemző ételeket, szolgáltatásokat megjeleníteni, öltözékben, berendezésben. Mivel két
pályázat van, szerintem a pontozást el is hagyhatnánk. Várom képviselő-társaim véleményét.

Békefi Péter alpolgármester: Azt gondolom, hogy két olyan vállalkozóról van szó, akik
jelenleg is működnek sikeresen. Németh Zoltán esetében látom azt a rugalmasságot, ami kell
a vendéglátásban, illetve, ha embereket kell átcsoportosítani, rugalmasabban tudja csinálni, és
1 millió forinttal többet is ígért. Előző ülésen is elmondtam, hogy a minőséget nagyon fontos
dolognak tartom. Juha Gyula is jól teljesít a strandon…

Szőke István képviselő. Bocs, hogy beleszólok, de semmi köze a kettőnek egymáshoz.

Békefi Péter alpolgármester: Hát az átcsoportosítás nagyon fontos dolog a vendéglátásban.
Úgy gondolom, hogy Zoli jobban tudja mozgatni az embereit, mert van egy helyzeti előnye,
lépéselőnye, ami miatt jobb szolgáltatást nyújthat. Azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy
milyen minőségben fog a várban szolgáltatni.

Szabó Tibor képviselő. Végig hallgatva a két pályázatot, való igaz, hogy az általunk
felállított pontrendszer szerint is a Zoli pályázatát tartom jobbnak. Egy dolog zavar, annak
ellenére, hogy a pályázati kiírás megszavaztam. Most, amikor ennek a ciklusnak lassan vége,
most egy 5 évre szóló dologban fogunk dönteni, szinte kizárjuk a következő testületet egy-két
dologból. Na most ezek az ígéretek, mind nagyon szépek, hogy ebből mi valósul meg, majd
az idő fogja eldönteni. Nekem az nagyon zavaró, most döntünk, egy olyan dologba, amibe a
következő testületnek semmi beleszólása nem lesz, hacsak nem lapozzák fel ezeket az ígért
dolgokat, és nem ellenőrzik, hogy van-e eltérés. Végig hallgatva a pályázatokat, ha nem is
lesz pontozás, a bérleti díj Zolinál jóval magasabb, terjedelmesebben van leírva az elképzelt
üzemeltetés.

Balassa Balázs polgármester: Ha 3-4 pályázó van, akkor lett volna jelentősége a
pontozásnak. Úgy gondolom a két pályázat közül a képviselő-testület el tudja dönteni, hogy
kivel köt bérleti szerződést. Abban a konstrukcióba, ahogy kitalálták az üzemeltetést, senkitől
nem lehet elvárni, hogy 1 évre vásároljon gépeket, berendezéseket. Olyan intervallumot
kellett megjelölni, szerintem szerencsés az 5 év, mert az igaz, hogy egy következő testületi
ciklusba átesik, de ők akkor már az elején dönthetnek arról, hogy hogyan, kivel kívánja
megoldani. Nekünk is volt ilyen, gondolok itt a strandi büfékre, ami ciklusokat ívelt át,
hasonló konstrukcióban lett kitalálva, ha jól tudja 10 év. Ott is két-három ciklust átívelt egy-
egy döntés. Az utánunk következőknek is kötelessége tovább vinni.

Lutár Mária körjegyző: A pályázati kiírás alapján döntsenek a leendő bérlő személyéről, a
pályázati kiírásban foglaltak szerint járjon el a képviselő-testület.

Balassa Balázs polgármester: Jó. Az ajánlott összeg alapján Németh Zoltánnak 30 pontot,
Balló Piroskának 20 pontot javasol. Megkérdezem, hogy ezt elfogadjátok-e?

Képviselő-testület tagjai igennel válaszoltak.

Balassa Balázs polgármester: A jelenlegi tevékenységi kör bemutatását mind két pályázat
részletesen bemutatta 5-5 pontot javasol.
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A szolgáltatás bemutatását, ha nézik, az, mennyire van kidolgozva, mennyire a várba illő,
illetve a jövőképet sejtető, akkor úgy gondolom, ott is jobb volt Németh Zoltáné, az 15 pont,
Balló Piroska részére 10 pontot javaslok. Kérem, hogy mondjátok el a véleményetek.

Szőke István képviselő: Nem tudom, de szerintem, nem aknáztuk ki még rendesen, ezeket
dolgokat. Én azt hiszem, a múltkor is tartózkodtam a döntésnél, meg is lehet nézni. Az, hogy
előre 5 évet ki kell fizetni, nagyon sok embert kizártunk. Ezért tartózkodtam. Nem tudom,
kinek volt az ötlete, hogy előre kifizetni a bérleti díjat, én ezen rágódtam, lehetett rajtam látni
a múltkori ülésen is. Elég hamar átsiklottunk ezen a dolgon. Itt nagyon szépen le van írva,
hogy 37 féle kaja lesz, ehhez nem kell engedély?

Németh Zoltán: Rendszerezve van, ami a büfé jellegbe beleillik. Nem lesz olyan dolog, ami
nem illik bele. A gesztenyéhez, dinnyéhez, nem kell külön engedély.

Szőke István képviselő: Akkor mihez kell engedély?

Németh Zoltán: Ott egy büfét kell kialakítani, ahhoz kellenek az engedélyek. Ha azt nézzük,
hogy, ami eddig volt fenn a várba, ahhoz képest nagyon sok dolgon kell változtatni.

Szőke István képviselő: Nekem az nem tetszik, nem az, hogy nem tetszik, bocs, ez a te
rizikód, hogy akkor nem tudhatod, hogy mit adhatsz, de bevállaltad a 6 milliót.

Németh Zoltán: Elmondhatom neked, hogy vállaltam be a 6 milliót. Leosztottam 5 évre,
hogy ez mennyi. 1.200 e Ft évente.

Szőke István képviselő. Ha valami engedélyköteles az ÁNTSZ beleszól, akkor azt nem
árulod!

Németh Zoltán: Igen, de úgy kell kialakítani a helyiséget, hogy engedélyezze.

Szőke István képviselő: De, hogyan lesz kialakítva a helyiség?

Németh Zoltán: Gondolom ez a közös megegyezés, nem?

Vita

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom miért probléma az, neked, ha 10 ajánl. Ha 10
ajánl, 10 ajánl. Úgy gondolom, azért kerestünk meg olyanokat, akik szakemberek és értenek
hozzá és nem a Kovács Pistának küldtünk levelet, aki nem ért hozzá. Ha pályázatot nyújt be
valaki, akkor annak megfelelően egy olyan anyagot kapunk, ami átgondolt és megfelelő. Nem
tudom, elég sok mindent hallottam vissza, bizonyos fokon ezt kikérem magamnak, hogy
kinek lett kiírva ez a pályázat, meg kitalálta ezt ki, meg hogyan. Annak nagyon örülök ettől
függetlenül és nem azért, mert, hogy ő nem pályázott, hanem olyat is hallottam, hogy ezt
kimondottan a Baráth Sándornak írtam ki, és vele együtt találtuk ki. Örülök ilyen
szempontból, hogy képviselő társam nem pályázott. Nem szeretem az ilyen hangokat, hogy itt
engem „kóstolgatnak”. Én találtam ki a pályázati összeget, azért, mert nem szeretnék
beruházni, az fizesse ki a beruházást, aki üzemeltetni fogja. A képviselő-testület a pályázati
kiírást elfogadta, és a szerint lett megpályáztatva. Így utólag elég furán néz ki, hogy most a
pályázati kiíráson vitatkozunk.
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Szőke István képviselő: Akkor szavazzunk.

Balassa Balázs polgármester: Azt kérdeztem az előbb, hogy a 15 és 10 pont megfelelő-e?

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően ennek a pontozásnak nincs jelentősége, egyik se volt
jobb, mint a másik. Úgy gondolom, nekünk a döntő az ár. Sőt először megjelenésében csak
arról beszéltünk, hogy az ár legyen a döntő. Úgy gondolom ebből a szempontból
meghatározható, melyik a jobb, a másik két kategóriában nincs különbség egyik vagy a másik
között. Amúgy meg itt két aggályoskodó hozzászólást hallottam. Úgy gondolom Tibi ezt a
lehetőséget ez a testület határozta meg, ebben ez a testület döntsön. Az, hogy itt négyévente
választás van, nem jelenti azt, hogy ez halasztó hatályú. A testület erkölcsi megítélésétől függ,
hogy felmeri vállalni, fel tudja vállalni, vagy jogosan vállalja fel. Én úgy gondolom, hogy ezt
a döntést, nyugodtan és jogosan felvállalhatjuk. Amikor azt kértük, hogy előre legyen
meghatározva az összeg, egyértelműen az volt a szempont, hogy ez a településnek ne kerüljön
pénzébe, ezt előfinanszírozásból oldja meg a vállalkozó. A másik pedig, benn a büfé
kialakítása, nyilvánvaló annak a pályázati anyagnak megfelelően fog történni, amit bevállalt a
pályázó. Azon el lehet gondolkodni, de most már eső után köpönyeg, ez a pályázati kiírás,
kiket milyen módon zárt ki. Nem tudom jött-e megkeresés a testület felé, hogy, ezt vizsgálja
felül, mert ő nagyon szeretne, meg létfontosságú és ennek a pályázati kiírásnak ő nem felel
meg, de szeretné ezt üzemeltetni. Nem tudom jött-e ilyen megkeresés? Ez a két pályázat volt,
ez alapján kell dönteni. Úgy gondolom, felelősséggel tudunk a két pályázat alapján dönteni.

Balassa Balázs polgármester: Ifj. Baráth Sándor jött ma hozzám, hogy sajnos nem áll úgy
anyagilag, hogy bele tudjon vágni, mert az édesapja beteg, háromnaponta hordja orvoshoz,
így nem mer belevágni. Szászi Endrével találkozott, nagyon szépen megköszönte a
lehetőséget, hogy gondoltunk rá, de nem él a lehetőséggel. Azt el kell mondanom, hogy a
testületi ülést követő napon Takácsnéval egyeztettünk, és Simon Csabának nem küldtünk ki
pályázati anyagot, mert nem volt működési engedélye, tehát az az anyag, amit a testületi
ülésen néztünk, abban szerepelt, de nincs engedélye, ezért nem is küldtünk ki anyagot.
Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az elkövetkezendő 5 évre 6 millió
forintos bérleti díjért Németh Zoltán üzemeltesse a várban kialakítandó „Ivókát”, kérem, most
szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi

139/2009.(XI. 27.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a várban kialakítandó „Ivóka” büfé
üzemeltetésére Németh Zoltán Szigliget, Réhelyi u. 96 szám
alatti lakossal köt bérleti szerződést.
A bérleti szerződés 2010. március 15-től 2014. december 31-ig 5
évre szól. A bérleti díj összege 6 millió forint, melyet 2010.
március 15-ig kell az önkormányzat költségvetési számlájára
egy összegben befizetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti
szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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2./ Tájékoztató a 2009. évi költségvetés három-negyedéves helyzetéről, a 2010. évi
költségvetési koncepció megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: A 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló
előterjesztést a képviselők előzetesen kézhez kapták. Módosításokra a testületi ülésen
tárgyaltak alapján került sor. Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően meg van, a magyarázta, ami kérdésként merülhetett
volna fel, nagy eltérés nincs. Hegymagasnak még mindig van tartozása, ez várhatóan
lerendeződik?

Balassa Balázs polgármester: Valamennyit már fizettek, úgy nézett ki, hogy egy jelentős
összeget törleszteni tudnak, de most belefutottak valamibe, úgy néz ki, hogy ez csúszni fog.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javasolja, hogy a 2009. évi
költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

140/2009.(XI. 27.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi
költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: A 2010. évi költségvetési koncepciót a testület tagjai
megkapták. A koncepció tartalmazza, hogy milyen fejlesztéseket gondoltak a következő
évben, illetve a feladatellátások tekintetében. Az egész anyagra várja a javaslatokat, de két
fontos kérdésben dönteni kell, hogy a következő testületi ülésre a kollégák ki tudják dolgozni.
Strand és várbelépők, kívánjuk-e emelni a helyi adókat, illetve a szemétszállítási díjat.

Balassa Sándor képviselő: Legyen kidolgozva.

Balassa Balázs polgármester: De mire, és milyen mértékben?

Balassa Sándor képviselő: Legyen kidolgozva, és majd eldöntjük, hogy ez a mérték jó, vagy
nem.

Balassa Balázs polgármester: Az a véleményem, mivel 2011-től horribilis összegű lesz a
szemétszállítási díj, illetve a könyvvizsgáló is azt javasolja, hogy a költségvetésben minél
nagyobb mértékben jelenjen meg a lakossági szemétszállítási befizetés, az a javaslatom, hogy
inkább szemétszállítási díjat emeljünk, mint adót, annak ellenére, hogy egyszerűbb lenne az
adót behajtani, de valahogy el kell érnünk a valós díjat. Jelenleg a szemétszállítás költsége
állandó lakosoknál 16 e Ft-ba kerül, és ebből 6 e Ft-ot fizet a lakosság, a nyaraló
tulajdonosoknál durván 10 e Ft-ba kerül, és 4 e Ft-ot fizetnek, a többit az önkormányzat
vállalja át, 10 – 12 millió forintot tesz hozzá. 2011-től, amikor feláll az új rend, az
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önkormányzat továbbra is be kívánja szedni, vagy átadják a Remondisnak ő hajtja be, és ő köt
szerződést a lakossággal. Mondhatják, hogy nem mi emeltük a szemétszállítási díjat, de ettől
függetlenül ez az önkormányzatnál is le fog csapódni.

Békefi Péter alpolgármester: Meg lehetne teremteni a módját annak, mert, ha mi szedjük,
meg lehet határozni a tarifáját, és lehet érvényesíteni, hogy valamennyit átvállal az
önkormányzat a teljes díjból.

Balassa Balázs polgármester: Úgy is lehet, hogy kötünk egy olyan megállapodást, hogy azt
mondjuk 34 e Ft a szemétdíj, és két számlát bocsátanak ki. Az egyiket a lakosság felé, a
másikat az önkormányzat felé, amivel támogatásba részesíti a lakosságot.

Békefi Péter alpolgármester: Az nem baj, ha a szemétszállítási díjat külön kezeljük, és nem
tesszük bele a kommunális adóba, jó, ha tudják az emberek, hogy a szemétszállítás ennyibe
kerül. Én úgy gondolkodnék, tudjuk, hogy 2011-ben mennyibe kerül a szemétszállítás, tudjuk,
hogy a következő testület helyett gondolkodunk már, de arra már lehet elképzelésünk, ha az
az óriási összeg begyűrűzik, mi mennyit gondolnánk enyhíteni az összegen, és rendelkezésre
áll két év, amire a kívánatos mértéket jó lenne elérni. Azt kellene kitalálni, hogy mennyit
lehetne átvállalni.

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, abban kellene dönteni, hogy mind a kettőt
akarjuk-e emelni, vagy csak az egyiket. Adót, vagy szemétdíjat? A környező településeken,
Hegymagason kívül, mindenhol áthárítják a szemétszállítás díját a lakosságra. Több
polgármester társával beszélt, mindegyiküknek az a véleménye, ha lehet, akkor a
szemétszállítási díj beszedését átadják a szolgáltatónak, a Remondis Kft-nek. Azért is, mert ha
az önkormányzat szedi be, a szolgáltató ide fogja küldeni a számlát, és hajtsa be az
önkormányzat, viszont ha ők szedik, nem az önkormányzatnak kell behajtani. Nagyon sok
kinnlevőség lesz, mert 34 e Ft-ot nem tudnak, vagy nem akarnak a lakók majd befizetni.

Balassa Sándor képviselő: Úgy kell kötni a szerződést, hogy már 2010-től a szolgáltató
szedje be a díjat. Ugye most átvállaltak egy bizonyos helyzetet, új helyzetet kell teremteni
január 1-től.

Balassa Balázs polgármester: Megvizsgáljuk, de nem hiszem, hogy január 1-től ezt meg
tudjuk oldani, szerintem 2011-től valószínűbb. Fogalmazzunk úgy, akár lehet, akár nem, arról
kell dönteni, mennyit kívánnak átvállalni a lakosságtól.

Balassa Sándor képviselő: Közelítsünk a realitásokhoz, és valamennyit esetlegesen
vállaljunk át.

Balassa Balázs polgármester: Teszek egy javaslatot, ami még mindig nagyon messze van a
valós díjtól, de a következő év mindenkinek nagyon nehéz lesz, ezért az állandó lakosoknak
10 e Ft-ot, a nyaralótulajdonosoknak 6 e Ft-ot javaslok megállapítani. Ezt el kell dönteni, mert
ebbe benne van az Áfa is.

Balassa Sándor képviselő. Mennyit tesz hozzá az önkormányzat?

Balassa Balázs polgármester: Ha a 10 e Ft bruttó 7 milliót, 6 e Ft-nál 5 milliót.

Balassa Sándor képviselő: Akkor úgy emeljük, hogy 10 e + Áfa.
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Ódor Zoltán képviselő: 10 e Ft + Áfa elég nagy érvágás, hogy könnyebben ki lehessen
fizetni, negyedévente számlázni, mégis kisebb összeget kellene kifizetni. Tisztasor, hogy
többletmunka, de mégis az emberek tudatában is más lenne.

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Az első negyedévben nagyon sok a munka, de, persze,
ha így dönt a testület, akkor meg fogják csinálni, de sok lesz a plusz költség, több papír, festék
fogy el.

Balassa Sándor képviselő: Nem annyi plusz költség, mintha rajtunk marad egy féléves be
nem fizetett szemétszállítási díj. Arra kell törekedni, hogy a Remondis minél előbb vegye át
az önkormányzattól ezt a feladatot.

Balassa Balász polgármester: Tájékozódni fog a szolgáltatónál, hogy milyen időközönként
fogja a számlát kibocsátani, és a következő időszakban, akkor ők is hasonlóan bocsátanák ki,
hogy ne legyen háromfajta, félévente, negyedévente, utána évente, mert a Remondisnak az a
legegyszerűbb. Az összegről döntsenek, a következő ülésen, pedig tájékoztatást ad a
tárgyalások eredményéről.
Állandó lakosoknak 10 e Ft + Áfa, nyaralótulajdonosoknak 6 e Ft + Áfa?

Békefi Péter alpolgármester: Van annak valamilyen gyakorlata, hogy idős, egyedülálló
embereknek kedvezmény?

Balassa Balázs polgármester: Igen, 70 év feletti egyedülálló nem fizet díjat.

Szőke István képviselő. Akkor a fél falu nem fizet.

Balassa Sándor képviselő. Nyilván, nekünk ezeket még át kell gondolni..

Balassa Balázs polgármester: Gondolkodjanak a következő ülésig, hogy a várbelépőt, strand
belépőt milyen mértékbe emeljék, a szemétszállítási díjra, pedig kidolgozzák a rendelet-
tervezetet.
Javasolja, hogy a 2010. évi költségvetési koncepciót a képviselő-testület fogadja, azzal, hogy
a szemétszállítási díj emelésére vonatkozóan a következő ülésre kidolgozzák a rendelet-
tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

141/2009.(XI. 27.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepciót
elfogadta.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
a szemétszállítási díj emelésére vonatkozó rendelet-
tervezetet készítse el.
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3./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató és a 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Balassa Balázs polgármester: Lesenceistvánd gesztor önkormányzat megküldte az Együtt
Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót, valamint a 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Az írásos
anyagot képviselő-társai kézhez kapták. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javasolja, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi költségvetési beszámolóját, valamint a 2010. évi
költségvetési koncepciót a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

142/2009.(XI. 27.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. III. negyedévi költségvetési
beszámolóját, valamint a 2010. évi költségvetési koncepciót
elfogadta.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
a gesztor önkormányzatot határozat kivonat megküldésével
tájékoztassa.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Vegyes ügyek

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: A Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
tűzoltóparancsnoka támogatási kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, melyben jégről
mentő felszerelés beszerzéséhez kérnek 40.000 Ft összegű támogatást. (Ismerteti a kérelmet.)
Javasolja, hogy a tűzoltóság részére 40.000 Ft összegű támogatást biztosítsanak „jégről mentő
felszerelés” beszerzésére. A támogatás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítsák.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

143/2009.(XI. 27.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Badacsonytomaji Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság részére 40.000 Ft összegű
támogatást biztosít „jégről mentő felszerelés” beszerzésére. A
támogatás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Közmeghallgatás

Balassa Balázs polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosságot.
Tájékoztatást adok a környezeti állapotról, a szilárdhulladék kezelésre a beszámolóban ki
fogok térni, az észak-balatoni regionális települési szilárdhulladék-kezelési projekt fog erre
megoldást adni 2011-től. Ebben a projektben 158 település vesz részt. E projekt kapcsán
megfelelünk minden UNIÓS elvárásnak és ez nagyon drága. Ezzel a projekttel fog
párhuzamosan megvalósulni a szelektív hulladékgyűjtés a településen. Két helyen lesz
kialakítva, egyik a boltnál, a másik strandon. Pár gondola a gázfogyasztásról, illetve a fűtési
rendszerről. 2004. évtől 17 %-al nőtt a gázbekötések száma, viszont az elfogyasztott gáz
mennyisége évről-évre kevesebb, ami azt jelenti, hogy vagy azért, mert olcsóbban jut más
tüzelőanyaghoz, vagy azért, mert az emberek egyre jobban elszegényednek és a gázt nem
tudják megfizetni, és állnak át más tüzelési módra. Ha arról beszélünk, hogy a környezetünk
szempontjából jó-e, azt kell mondanom, hogy nem jó viszont az ember nem mindig tudja a
környezeti viszonyokat figyelembe venni, amikor el kell tartani a családot.
Korszerű megújuló energiaforrás nagyon ritka a településen, két ingatlanról tud, ahol van
napkollektor, egyelőre még nem elterjedt. Szó van róla, de konkrétumok még nincsenek, hogy
a Ciframajorba megjelenik egy befektetői csoport, akik PELLET gyártással kívánnak
foglalkozni. Valószínűnek tartom, ha ez itt a településen termelődik, sokan át fognak térni
erre a tüzelési módszer használatára.
Pár gondolat, hosszú távon melyek az intézkedések, amelyek elengedhetetlenek lesznek,
illetve lennének a negatív környezeti hatások csökkentésére. Településen lévő természetes
vízfolyások állapotának javítása, nádas szűrőmezők megőrzése, mederrendezés,
hulladékeltávolítás, esetleges szennyező anyagok bemosódás elleni intézkedések megtétele,
védőterület lehatárolása, ez elsősorban a Tapolca, Eger, Kétöles patakra gondolunk.
Parlagterületek rehabilitációja, manapság ezen is el kell gondolkodni mi jelent az, hogy
parlagterület, mert azáltal, hogy az emberek vetnek, az állatok aratnak, egyre többen ott
hagyják a területeket, és így egyre több a parlagterület, ami befásul, beerdősödik, ami nem
rossz, csak a szántóművelés a családi gazdaságok háttérbe szorulnak. A település
zöldterületeinek ápolása, parkosítás. Itt egy fontos feladat lesz a szennyvíztelep rekultivációja,
ami most nem egyértelmű, hogy kinek a feladata, mert pénzbe kerül, mindenki azt mondja, az
önkormányzatnak a feladata.
Csapadékvíz elvezetés kiépítése a műtárgyakkal együtt. Ez főleg a nyaralóövezetbe probléma.
Erre készül egy tervanyag, ami segítségével megoldást szeretnénk találni az esővíz
elvezetésére. Most ott folyik, ahol utat talál magának, de ez nem megoldás.
Említettem a megújuló energiaforrások alkalmazását, települési intézmények
energiatakarékos üzemeltetésével kapcsolatban ez egy szép álom.
Elhanyagolt szántóterületeken energianövény termelésének elősegítése. A gépkocsi forgalom
szabályozása, szűk utcákba egy-irányúsítás, parkolók kialakítása. Allergén gyomnövények
felmérése, illetve irtása. Ezek szép feladatok, de sajnos nem fognak egyik napról a másikra
megoldódni. Kötelező feladatként eddig beszéltem a környezetvédelemről, most beszéljünk az
önkormányzat munkájáról, melyet az elmúlt évhez hasonlóan prezentációval szeretnék
bemutatni. Az Önkormányzat helyzete jelenleg stabilnak mondható. Az önkormányzat és
intézményei 2009-es költségvetési év bevételi és kiadási főösszege: 363.591.000 Ft. Ez az
összeg várhatóan a bevételek tekintetében pozitív mértékben változni fog. Ennek elsődleges
oka, hogy a strand bevétel 133.34 %-ban teljesült 33.601.000 Ft, míg a váré pedig 124.63 %-
ban 43.997.795 Ft. Az év végén a várható tartalék 30.000.000 Ft.
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Amellett, hogy figyeltünk a költségvetés stabilitására, fejlesztéseket is hajtottunk végre. A
beruházások nagy része pályázati pénzek segítségével valósultak meg.
- Befejeztük a Hóvirág utca és a Szabadság utca felújítását. Ezzel párhuzamosan a DRV is
felújította az elavult ivóvíz hálózatát a Szabadság utcában. A Szabadság utca felújításnak és a
ivóvíz hálózat cseréjének a költsége 35.000.000 Ft, melyből az önkormányzat 7.600.000 Ft
önerőt fizetett.
- Elkészült az orvosi rendelő felújítása, melynek költsége: 5.328.000 Ft. Erre a beruházásra
89%-os támogatás.
- A strandon a homokkézilabda pálya kiépítésének a költsége: 1.300.000 Ft. Támogatás
mértéke: 90%-os.
- A nádüzemi buszváró költsége: 1.256.000 Ft. Támogatás mértéke 68%
A pályázati forrásból megvalósuló beruházásokon kívül fejlesztettünk, kisebb mértékben csak
saját erőből is.
- Elkészült a Liget utcában a közvilágítás 840.000 Ft értékben.
- Kőburkolattal láttuk el a temető bejáratának az útcsatlakozását.
- Elkezdtük a Liget utca és a Tapolca patak közti terület parkosítását. Ezt a munka a jó
minőségi föld hiányában nem tudjuk folyamatosan végezni.
Az idei évben is fontos fejlesztések valósultak meg a várban is. Ezek a munkák két részre
bonthatók. Az egyik kategóriába tartoznak a fejlesztések, a másikba a karbantartási és
állagmegóvási munkák.
- A Váralapítvány pályázati forrásból elkezdte a Barokk konyha építését, mely munkálatokat
az idei évben sikerült befejezni. A munkák során megépítettük az épület kéményét, valamint
zárhatóvá tettük annak érdekében, hogy egy állandó kiállítást alakíthassunk ki. Ez a kiállítás
korhű felszereléssel az idei nyáron megvalósult.
- Elkészült az alsó udvar tereprendezése és ezzel párhuzamosan kialakítottunk egy színpadot
és egy nézőteret is a várban megvalósításra kerülő programok minél színvonalasabb
megtartása érdekében. Ezzel a beruházással párhuzamosan az alsó várat elláttuk egy külön
elektromos csatlakozással.
- Ugyancsak az alsó várudvarban építettünk egy kemencét arra a helyre, ahol az ásatások
eredménye képen bebizonyosodott, hogy a középkorban is működött.
- Az idei év munkáinak fontos részei voltak a fából készült épületrészek, lépcsők javítása
cseréje. Az idei évben például teljesen megújult a palotalépcső.
- A nyári időszakban a várba több helyen is zászlókat helyeztünk el ezzel is színesítve a vár
megjelenését.
- Annak érdekében, hogy a látogatók minél részletesebb tájékoztatást kapjanak, új
háromnyelvű információs táblákat helyeztünk el a vár fontosabb részein.
Jelenleg is dolgozunk a várban. Most éppen a kápolna tetején és a palotaszárnynál a
téglaburkolatot rakjuk vissza. Ezt a burkolatot azért kellett felszednünk, mert több helyen meg
süllyedt illetve az alatta található helyiségek beáztak, és a vakolat lemállott a falakról.
Tavasszal kialakítottunk egy állandó várkiállítást.
A turizmus rendkívül fontos a település életében. Míg a Balaton tekintetében összességében
8%-os visszaesésről hallani, addig Szigligetre soha ennyi ember nem látogatott. Azt nehéz
lenne egyértelműen megállapítani, hogy ennek mi az oka. Az tény, hogy soha ennyi televíziós
megjelenése nem volt a településnek. A 30 másodpercestől, egészen a 40 perces anyagik 86
alkalommal jelent meg képes anyag Szigligetről.
Ugyancsak fontos szempont, hogy soha ennyi rendezvény nem volt Szigligeten, mint amennyi
az idei évben. A rendezvények látogatottsága összességében jónak mondható.
Az előzőekben elmondottakkal ellentétes tendencia érvényesül az idegenforgalmi adó
bevételek tekintetében. Addig, míg nőtt a turisták száma Szigligeten, addig csökkent az
idegenforgalmi bevétele a településnek. Végeztünk egy számítást, mely alapján elmondható,
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hogy a szálláskiadók részéről megnyilvánuló nem megfelelő adófizetési morálnak
köszönhetően 11.000.000 Ft bevételtől esik el a település az idei évben.
Jelenleg 4 pályázatunk van elbírálás alatt.

- Pályázatot nyújtottunk be egy információs iroda kialakítására
- Egyik rendezvényünk, a Várkapunyitó költségeire
- A régi mozi helyiség épületének felújítására
- A településőr szolgálat létrehozására, működtetésére

Az igényelt támogatás mértéke 54.000.000 Ft.
Az idei évben vásároltunk 5.740.000 Ft értékben Balatoni Hajózási Zrt részvényt. Ezzel
együtt jelenleg 40.900.000 Ft értékű részvényünk van.
A tavalyi évben elkezdtük a település rendezési tervének a felülvizsgálatát. Sajnos az idei
évben ezt nem tudtuk elfogadni, mivel a rendelet előkészítése még húzódik. Ennek az
elsődleges oka, hogy szeretnénk, ha a település és a befektetők érdeke egyidejűleg
érvényesülne az elfogadott rendeletünkben.
A balatonrendesi szeméttelepre sajnos a nyári szezontól kezdve nem szállíthattunk, mivel nem
felelt meg az előírásoknak, így nem rendelkezett ettől az időszaktól kezdve működési
engedéllyel. Mivel az önkormányzat saját cége a BÖKI csak ide tudta volna szállítani a
szemetet, ezért kénytelenek voltunk más szállítót és ezzel párhuzamosan másik lerakóhelyet
keresni. A kiírt pályázat eredményeképpen a REMONDIS kft. szállítja a településről a
lakossági hulladékot. A BÖKI-t kénytelenek voltunk felszámolni.
A költségek megnövekedése miatt a 2009-es évben kénytelenek leszünk a szemétszállítási
díjat a lakosságra nagyobb mértékben áthárítani. Jelenleg az önkormányzatnak egy állandó
ingatlanra vonatkozóan a szolgáltatónak 16.000 Ft-ot kell fizetni. Ebből az ingatlantulajdonos
6.000 Ft-ot fizet. A nyaralóingatlanok tekintetében 10.000 Ft-ra jut 4000 Ft.
Az önkormányzat a lakossági befizetések alapján a bevétele 4.800.000 Ft, míg a
kiadása16.331.000 Ft
Az önkormányzat szociális kiadásai 2009-ben 9.776.000 Ft-ot tesznek ki. A kifizetések a
következő célokra történtek:
Gyermekvédelemre, közgyógyigazolványra, szociális ellátásra, munkanélküli ellátásra,
gyermekek étkezési támogatására, ápolási díjra, temetési segélyre, nyugdíjasok számára,
óvoda és iskolakezdési támogatásra, a felsőoktatásba járóknak Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatra, valamint az Arany János tehetséggondozó pályázatra.
Az idei év augusztusától új igazgató irányítja az általános iskola munkáját.
Az iskola költségvetése 49.588.000 Ft, ebből az állami támogatás 15.483 Ft. Szigligetre jutó
költség 32.605.000 Ft.
Az óvoda költségvetése 15.030.000 Ft, ebből az állami támogatás 4.993.000 Ft. Szigligetre
jutó költség 9.537.000 Ft.
Az iskola és az óvoda állami finanszírozáson felüli fenntartási költsége: 42.142.000 Ft.
Sajnos Szigligeten is érezhető, hogy egyre többen veszítik el a munkahelyüket. Mi ezeket a
személyeket a lehetőségek mértékében nem pénzbeli támogatásban, hanem munkahelyek
biztosításával próbáljuk támogatni.
2009. évben 12 személyt alkalmaztunk közmunka-támogatás igénybevételével. A várba
2009.évben 9 helyi lakost alkalmaztunk.
Az idei évben támogatást nyújtottunk több szervezetnek.
Ezek a szervezetek a következők voltak:
- A tapolcai mentőállomás építéséhez, valamint felszerelés vásárláshoz.
- A tapolcai rendőrkapitányságnak gépkocsi vásárlásához.
-A badacsonyi hivatásos tűzoltóságnak jégen történő mentéshez felszerelések
beszerzésére.

- Anyagi támogatást nyújtottunk a katasztrófavédelem megyei szervezetének.
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Még egy gondolat, amire nem tértem ki. A hírműsorokból mindenhol azt halljuk, hogy az
önkormányzatok helyzete rossz, milyen hitelállománnyal rendelkeznek, csődbe mentek,
segítséget kérnek az államtól. Természetesen Szigligeten is rengeteg mindenre lenne szükség,
de jelenleg, és az elmúlt években is próbáltunk úgy gazdálkodni, hogy költeni is tudjunk,
működni is tudjunk, de maradjon is, tehát az önkormányzat gazdálkodása stabil legyen.
Évvégén előreláthatólag 30 millió forint tartalékkal fogunk zárni, és a településnek nincs
hitelállománya, se fejlesztési, se működési hitele.
Júliusban új iskolaigazgatót választott Hegymagas és Szigliget község képviselő-testülete. Két
pályázó közül Jeszencsák Edvinnek szavazott bizalmat. Nagyon remélem, és úgy érzem, hogy
jó döntés volt, nem azért, mert a másik jelölt nem tudta volna feladatát ellátni, azért, mert úgy
éreztük, hogy az Edvin ezt a feladatot jobban tudja ellátni. Az utolsó fehér zászló, mely kinn
volt a hivatal falán, az ő gyermekének születésére lengedezett. Felkérlek Edvin, pár szóval
mutatkozzál be.

Jeszencsák Edvin: Köszönöm szépen, nem gondoltam, hogy polgármester úr ilyennel lep
meg, hogy ki kell ide állnom. Somogy megyéből kerültem Szigligetre, két nyáron keresztül
vízi-mentősként dolgoztam a strandon, azóta visszavágytam ebbe a gyönyörű községbe. Azt
gondolom, és mondhatom, hogy az átállás jól sikerült, zökkenőmentesen sikerült beindítani a
tanévet és, ahogy ígértem a bemutatkozásom során a Terike és a tantestület által kialakított
szép hagyományokat megőrizve, dolgozunk tovább, és folyamatosan keressük a lehetőséget a
fejlesztésre és a kínálatbővítésre. Mindehhez nagyon sok segítséget kapok a kollegáimtól is, a
polgármester úrtól, a képviselő-testülettől, illetve az iskola működését támogató szülői
munkaközösségtől is. Ennyit szerettem volna elmondani és köszönöm a figyelmet.

Balassa Balázs polgármester: Még mindig hiszünk benne, hogy a településen az óvoda,
iskola megmenthető, illetve hosszútávon tartható. Most anyagilag még bírjuk, de nagy
segítség lenne, ha a gyereklétszám növekedne, és kisebb terhet kellene vállalnunk. Hiszek
benne, hogy a településen megvalósulnak olyan beruházások, ezáltal élettere lesz azoknak a
fiataloknak, akik éveken keresztül Bursa Hungarica, Arany János Tehetséggondozó
pályázatban részesültek, akiknek a taníttatásához hozzájárult a falu, amit örömmel tett, ezek a
fiatalok végre itt a településen találjanak munkát. Az egy nagyon jó alap, ha itt van az iskola,
itt van az óvoda, és remélem rövid időt, kell úgy „kihúznunk”, hogy az alapok
megmaradhassanak.
Egy kissé tartottam tőle, hogy kevesen lesznek, mert Tapolcán tegnap 15 fő volt a
közmeghallgatáson. Örülök, hogy itt a lakosságot jobban érdekli a település jelene, jövője,
mint egy nálunk nagyobb lélekszámú városban. Kéri a megjelenteket, kérdéseiket,
észrevételeiket, javaslataikat tegyék fel.

Szászi Józsefné: Tavaly ilyenkor is kértem, hogy ivó-kutat létesítsünk a Kisfaludy utcába.
Tudom, hogy egyszerre minden nem megy, de én addig fogom mondogatni, amíg ott ivó-kút
nem lesz a gyerekeknek. Főleg magyar gyerekek jönnek kirándulni, és jönnek, hogy néni
legyen szíves megtölteni vízzel a flakonunkat. A másik, érdekelne, mennyi összeggel
támogattuk a szervezeteket, és ha szabad megkérdezni, ki nyerte a pályázatot fenn a várba?

Balassa Balázs polgármester: A mi elképzelésünk az, hogy a Kisfaludy utcával valamit kell
kezdeni, nagyon rossz állapotban van, és azzal párhuzamosan szeretnénk ezeket a kiegészítő
egységeket, utcabútorokat, egyebeket elhelyezni. A legrosszabb utcánk a Kisfaludy utca.
Sokaknak érthetetlen, hogy azt az utcát hanyagoltuk el, ahol a legtöbb turista jár, ennek
egyetlenegy oka van, hogy nem aszfaltos utat szeretnénk oda, az, pedig eléggé húzós
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anyagilag, pályázati pénz nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ha a képviselő-testület aszfaltos
utat akart volna oda, már rég elkészült volna, de a testület egy abba a miliőbe illő utat
szeretne. Nem egyértelmű egy új beruházás során, mik lesznek a szintek, milyen szélességű,
ezért nem akartak kialakítani kiegészítőket.
A támogatásra vonatkozóan a mentőállomást mennyivel támogattuk pontosan nem tudom,
mert ott lakosságszám arányosan járult hozzá a település. A mentőszolgálattól 10 millió Ft
volt az alap, a többi 22 milliót a 33 település lakosságszám arányában biztosította. A
rendőrség, a katasztrófavédelem, és a tűzoltóság összesen 200 e Ft támogatást kapott.
A pályázatot Németh Zoltán nyerte el, ő fogja üzemeltetni az egységet.

Szászi Józsefné: Az ivókút előbb kellene, mint az útjavítás.

Balassa Balázs polgármester: Nem szeretnénk, ha valamit megépítünk, az útépítés miatt le
kellene bontani, mert nem oda készült, illetve nem olyan magasságba. Nem gondolom, hogy
előbb kellene elkészíteni, mint az utcát, méretei, adottságai ismerete nélkül.

Mezey Artúr: A költségvetési főszámokból világosan látszik, hogy a bevételi, kiadási oldal
365 millió forint, és ebből, mint egy 50 millió az iskola, és az óvoda. Egy kicsit
részletesebben lenne szíves kitérni, mire költöttük el 300 millió forintot.
Történt-e 25 %-os bevétel növekedés a várba?
Érdeklődni szeretnék mi lett annak a beadványnak a sorsa, amit nagyon sokan aláírtak. A 13-
as csatornán egyszer csak a zeneműsor megszűnt és az ECHO Tv-t lehetett látni. Aztán azt
lehetett hallani, hogy két régi elvtárs bement a polgármesteri hivatalba, hogy ezt a csatornát
kapcsolják ki, és kikapcsolták. Aláírást gyűjtöttek, számos szigligeti polgár kérte, hogy az
ECHO csatornát kapcsoltassa vissza a tulajdonos önkormányzat, az üzemeltetővel. Mi történt
a beadvánnyal, mert igazán Szigligeten két elvtárs döntötte el, hogy mit nézhetnek, és mit
nem. Gratulálok a szép fejlesztésekhez, szeretném megkérdezni, mért történt az, hogy a
Kisfaludy utcában a régi postaépület melletti virágágyást szét dózerolták, és az egész
idegenforgalmi szezonban egy sártenger volt a helyén. Annak idején, emlékszem az
önkormányzat igyekezett azt elérni, hogy bárki, bárhonnan érkezik a településre, mindig úgy
érezze, hogy a település elejére érkezett, nem a végére. Egy régi téma, lakossági bejelentést
tettem, hogy a szomszédos telekről évek óta hordják ki a földet, iszonyú mennyiségű beton,
betonvasak tűnnek el a föld alatt. Sikerült-e egy év alatt megtudni, hogy ott tulajdonképpen
mi épül, mert a régi derítők, szikkasztók megteltek vízzel, várható-e, hogy megcsúszik a
vároldal, és annak a néhány hétnek a kivételével, amikor a tulajdonos itt tartózkodik a kft
telephelyén, mint egy 20 ember dolgozik naponta a mélyben, gépekkel, berendezésekkel.
Most is hordják a földet, odahordják a régi kivezető úthoz, ott rakják le a földet, és minden
nap több teherautó sóder érkezik, amit rögtön eltüntetnek a föld alá. Kérdésem lenne, sikerült-
e polgármester úrnak megtudni mi épül, tudom, hogy az építési engedélyt nem itt intézik el.
Egyelőre ennyit.

Balassa Balázs polgármester: Hála Isten Szigligeten, erre nagyon büszke vagyok, amikor
megtörtént a váltás, nagyon fontos szempontunk volt, hogy ne politizáljunk a településen,
mint az elődeink végezték, aki évről-évre váltogatta a politikai beállítottságát és éppen annak
megfelelően volt egy pártnak a tagja, aki éppen szimpatikus volt. Szigligeten nem tudom,
hogy vannak-e elvtársak, nem érdekel, az sem érdekel kiszavazott az MSZMP-re, kinek,
milyen beállítottsága van, hál Istennek erre nincs időm, hogy ilyennel foglalkozzak. A
települést az Ön előtt ülő képviselő-testület és a polgármester vezeti, és egyikünk se elvtárs,
nem is volt, és nem is lesz. A kérdés feltétele olyan volt, hogy nem is érdemes, hogy arra
válaszoljak. Az ECHO Tv-vel kapcsolatban, az igaz, hogy kaptunk igényt, bejelentést,
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kaptunk a Sport2-re is igényt. Ha kiküldenénk egy körlevelet, minden házból más csatornára
jönne be az igény. A testület olyan határozatot hozott, amennyiben a szolgáltató, mivel az
önkormányzat a szolgáltatás jogát átadta, amennyiben a szolgáltató költségnövekedés nélkül
tudja biztosítani, akkor az önkormányzat nem zárkózik el, hogy az ECHO Tv-t felrakják, de
az önkormányzat nem kötelezi arra, hogy bármelyik csatorna helyett is felrakjuk, mivel nem
tudjuk melyik az a most működő csatorna, ami nem kellene oda. Tudom, mi a válasz rá ATV,
hangsúlyozom még egyszer nem szeretném, és nem szerencsés, ha itt elkezdünk politizálni.
Ez a település arról híres, hogy itt nem politizál az önkormányzat. Mindenkinek meg van a
beállítottsága, mi megpróbáljuk megtartani otthon, soha egyetlen képviselő-testületi ülésen
politikai vita nem volt, és nem is került előtérbe, és ezt szeretném is megtartani.
Virágágyás. Bizonyára Ön is volt olyan helyzetben, amikor voltak olyan döntések, amik
beigazolódtak, hogy nem jók. Ez a virágágyás ilyen volt. Egy évben körülbelül 10-szer kellett
a buszok, teherautók után, akik keresztül gázoltak rajta, pótolni a virágokat, mert az
Eszterházy pincéhez közlekedő buszok, nem akartak, vagy tudtak megfordulni, keresztül
mentek a virágágyáson. Azt mondtuk, ez nem működik, tudomásul kell venni. Az igaz, hogy
nem volt szerencsés az, amikor megszűntettük, szeretnénk azt bazaltkővel leburkolni, de
sajnos azt a fordulót nem lehet beszűkíteni, mert bizonyos gépjárművek nem tudnak
megfordulni.
Tavaly is ezt a választ adtam, az idén is ezt adom, jövőre is ezt adom, ha lesz rá alkalmam
válaszolni. A Petőfi utcai építkezés. Nem ennek a testületnek, illetve az előző testületnek az
ideje alatt ment el az építési hatóság Tapolcára. Az Ön ideje alatt. Természetesen, mint
településvezető figyelemmel kell kísérnem bizonyos tevékenységeket a településen, de mint
szakhatóság, mint hatóság, az építési hatóságnak, illetve a műemlék hivatalnak kell fellépni.
Én úgy tudom, és mondja, hogy nem így van, a legutolsó alkalom, amikor bejelentést tett a
hivatalnál, azt egy óra múlva, vagy két óra múlva visszavonta, és megvan a bejelentés is, és a
visszavonásról szóló irat is. Úgy, hogy ott valami a két óra alatt történt, de én nem tudhatom,
hogy micsoda.
Az elhordott földet, amit említett, a háromszögbe nem hordanak onnan semmi földet, illetve
építőanyagot.
Költségvetés. Nálam nincsenek itt a számok, a honlapon fenn vannak, tájékozódhat. Úgy
gondoltam, én már 6 éve azt a szokást, ami az előtte lévő falugyűléseken szokás volt, hogy az
utolsó számig felolvasom a költségvetést, ami akkor nem teljesült, mert évközben vagyunk,
én nem folytatom, én ezt az elvet nem érzem magaménak, én ezt most sem tenném, ha
megengedi, de minden forinttal el tudunk számolni, a képviselő-testület minden forintot a falu
fejlődésére fordított. Azt hiszem, minden kérdésre választ adtam.

Liszkai Józsefné: Az újságban olvastunk a beruházásokról, lehetne-e tudni, hogy miről van
szó, hol lennének?

Balassa Balázs polgármester: Természetesen. Az előbb céloztam rá, minden településnek
kell egy jövőkép. Szigliget nagyobb pozícióba van a többi Balaton-parti településhez képest,
azért, mert ilyen természeti adottságaink vannak, és azért, mert az előző vezetések, és a
jelenlegi is minden megtesz annak érdekében, hogy ezek az értékek megmaradjanak, ami már
nem jellemző a többi településen. Viszont elengedhetetlen, hogy az állandó lakosság megtartó
ereje minél nagyobb legyen, hogy bizonyos megélhetést jelentő beruházások
megvalósulhassanak. Nekünk nincs lehetőségünk iparban gondolkodni, azt mondom, hál
Isten, nincs lehetőségünk arra, hogy nagy gyár épüljön, és az több száz embert tudjon
foglalkoztatni, nekünk a turizmusból kell minél több pénzt kivenni, és minél több embernek
munkalehetőséget biztosítani. Jelenleg Szigligeten a szálláslehetőség biztosított, - senkit nem
akarok megbántani, - egy bizonyos kör számára. Magánszállásokkal kiszolgálunk egy
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bizonyos réteget, viszont nem áll rendelkezésre 3 – 4 vagy 5 csillagos szálláslehetőség, amit
valószínűleg azok fognak igényelni, akik magánszállásra nem mennének el. Reményeink
szerint megjelenik a településen egy olyan gazdagabb réteg, nemcsak a szállásokat fogja
igénybe venni, hanem költeni is fog a településen, ezáltal kialakulnak szolgáltatások. Nem
titok, a képviselő-testület azért döntött úgy, hogy a rendezési tervet módosítja, hogy ezek a
magán befektetők a saját ingatlanjaikon a beruházásokat meg tudják valósítani. Több
szállodáról beszélünk, emeltszintű szállodákról. A befektetők magánszemélyek, de cég név
alatt fogják a beruházásokat elvégezni. Nem titok, hogy kikről van szó. Simon Péter,
Mesterházy Ernő, Kosztolányi Dénes, Szatmári úr. Ez a négy befektető próbál a településen 5
komolyabb beruházást megvalósítani. Hogy mi sikerül belőle, nem tudhatom, de a képviselő-
testület a lehetőséget biztosítja. Ez több száz munkahelyet jelent, ha megvalósul, és nemcsak,
ahogy bizonyos civilszervezet képviselője mondta, nemcsak utcaseprőket tud biztosítani a
település, nemcsak WC-s néniket tud biztosítani a település, hanem szerencsére, azért sokkal
komolyabb kvalifikált szakembert is tud biztosítani a település. Sajnos van egy civilszervezet,
akik szerint, mi csak erre vagyunk jók, utcaseprőknek, wc-s néniknek, és ezért nem szabad itt
fejleszteni, mert úgy is vidékről jönnek szakemberek, mert a szigligeti pórnép, ilyenre nem
alkalmas. Nagyon remélem, hogy ezek a beruházások, vagy legalább nagy része megvalósul,
és a mi gyerekeink fognak ezeken a munkahelyeken dolgozni, visszajönnek, itt maradnak, és
lesz jövőképünk.
Várvendéglő, Eszterházy pince, Gulaistálló és környéke, illetve egy lovardát terveznek a
Csuk-i réten, az Iharos bejáratánál, és a Medosz üdülő. Szeretném elmondani, mindenki
megnyugtatására, láttunk bizonyos látványterveket, minden látványterv olyan, ami alapján a
megépülő szállodák, nem olyan, mint, amit Siófok látunk, vagy Vonyarcon. Tájba illő,
alacsony, az építési szabályzatunkon nem módosítottunk oly mértékben, hogy itt többszintes
épületek épüljenek. Nagyobb alapterületen elterülő szállodákba gondolkodnak, megmarad az
a miliő, ami most is van, egyetlen terület van, ahol jelenleg nincs építési övezet, a többi
meglévő épületek átépítésével, kialakításával valósul meg.
Az előbb egy dologra nem adtam választ, a látogató számából állapítottuk meg a több
vendéget, és nem a bevételből a várba, illetve a strandon. Mi soha nem a bevételt, hanem a
látogató számot figyeljük. Nagyon sokan látogattak Szigligetre, lehet, hogy ez a válság oka,
de most kell meggyőzni az embereket, hogy országon belül is lehet nyaralni, pihenni, és
ugyanazt azt szolgáltatást megkapja, mint a tengerparton. Bízom benne, hogy jövőre is a
Balaton partra fognak jönni.
Az a kérésem dolgozzunk együtt a településért, köszönöm mindazoknak, akik bármit tettek a
település fejlődésért, szebbé tételéért. Köszönöm szépen a részvételt, amennyiben több
kérdés, hozzászólás nincs, a közmeghallgatást bezárom, a képviselő-testület folytatja az ülést.

Herczegné Aczél Ágnes bérleti ügye

Balassa Balázs polgármester: Herczegné Aczél Ágnes a strandon árusított jégkrém-drazsét
az idei évben is. Bérleti szerződése lejárt, kéri a képviselő-testületet, hogy hosszabb távra
biztosítsák részére a lehetőséget, 2014-ig kössenek vele bérleti szerződést. Az idei évben 500
e Ft bérleti díjat fizetett.
Javasolja, hogy Herczegné Aczél Ágnes részére jégkrém-drazsé árusítás céljából a strand
területén 10 m2 nagyságú területet biztosítsanak 2010 – 2014-ig az idei év feltételei alapján. A
bérleti díj az éves infláció alapján kerül meghatározásra.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
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144/2009.(XI. 27.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselőt-testület Herczegné Aczél Ágnes (8900
Zalaegerszeg, Verőfény u. 2.) szám alatti lakos részére a strand
területén 10 m2 nagyságú területet biztosít jégkrém-drazsé
árusítás céljára 2010 június 1-től 2014. szeptember 30-ig, a
bérleti díj összege 500 e Ft, mely évente az infláció mértékével
emelkedik.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. december 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Amijami Hastánccsoport támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: Békefiné Kertész Szilvia az évekkel ezelőtt megalakult
hastánccsoport részére kér 100 e Ft támogatást. A csoport az önkormányzat által szervezett
rendezvényeken minden alkalommal fellép, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.(Ismerteti a
kérelmet.) Én úgy gondolom minden civil szervezetet támogattunk, az önkormányzati
rendezvényeken minden alkalommal fellépnek, ők is részesüljenek támogatásban.

Békefi Péter alpolgármester. A döntésénél tartózkodni fogok.

Balassa Sándor képviselő: Tudom, hogy tőlem is számon lehetne kérni, de úgy tudja, hogy
kiszorultak a szigligetiek. Nem célzottan kérdezi, csak általánosságban.

Balassa Balázs polgármester: 3 vannak helyiek is a csoportban.

Békefi Péter alpolgármester: Egyszerű, emberi butaság szerintem. Nem bántva a
szigligetieket, itt az új szerű dolgokat nehezen fogadják el az emberek. Fura vélemények
fogalmazódtak a csoporttal kapcsolatban, nem tudja megértetni a Szilvivel, mert ők népi
táncként fogják fel. Helyi szinten vetkőző számként van elkönyvelve. Ők lelkesek, sokat
próbálnak, reméli ez látszik is a fellépéseiken. Szigligeti vélemény szerint, nem illik ebbe a
csoportba tartozni, így azok maradtak többen, akik bennmaradtak. Ha rajtam múlna már régen
nem csinálná, de Szilvi megszállottja ennek a történetnek. Pozitív visszajelzést sem a
szigligetiektől kapnak, hanem a nyaralóktól, az idegenektől, de ugyanez elmondható a
fodrászatra is. De, aki Szigligeten szolgáltat, az gondolkodjon el azon, hogy a szigligetiek
vagy az idegenek körében sikeres-e, és akkor meg tudjátok adni a választ erre a kérdésre.

Káli Magdolna képviselő: Én szerintem, nagyon sok rendezvényen fellépnek, én támogatom,
mert a fellépő jelmez frissítésére szükség van, pénzt soha nem kérnek, úgy gondolom ennyi
elismerésre méltóak.

Balassa Balázs polgármester: A Táncoló-talpak is kaptak pénzt ruhavásárlásra.

Békefi Péter alpolgármester: Az, hogy ők pénzt kérjenek, csak azért merült fel, mert egy
nagyobb horderejű dolgot felvállalt. Polgármester úr felkérésére tánctalálkozót szerveznek,
ehhez kellene új koreográfia, új ruha, kiegészítők. Nehéz ezt megérteni, de, akik részt vesznek
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a csoportban, azok megszállottjai a dolognak. A visszajelzésekből voltak, akiknek tetszett,
ilyen formában a településnek, valahol megtérül.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy az Amijami Hastánccsoport részére, értékelve
és megköszönve az önkormányzat által szervezett rendezvényeken való aktív
közreműködésért 100.000 Ft támogatást biztosítson új ruhák és kellékek vásárlására. A
támogatás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítsák.

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

145/2009.(XI. 27.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az Amijami Hastánccsoport részére,
értékelve és megköszönve az önkormányzat által szervezett
rendezvényeken való aktív közreműködésüket 100.000 Ft
támogatást biztosít új ruhák és kellékek vásárlására. A
támogatás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon, továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Fonyódi Turisztikai Egyesület kiad egy útikönyvet, amibe
szeretnék belerakni Szigligetet is. Az összes környező látványosság szerepelne a
kiadványban. Szigligeten falulátogatás, pincelátogatás, és vár túra. Előzetesen érdeklődnek,
hogy benn kívánunk-e lenni, előreláthatólag 50 – 100 e Ft hozzájárulást kellene fizetni.
Három nyelven jelenne meg, lényege, hogy azt szeretnék reklámozni, hogy Fonyódtól 50 km-
es körzetben hova lehetne eljutni, milyen programon lehetne részt venni.

Ódor Zoltán képviselő: A várban megrendezésre kerülő programokat, nyári napokat bele
lehetne tenni?

Balassa Balázs polgármester: Minden településtől megkérdezik, mit szeretnének belerakni,
például Badacsonyba a bazaltorgonák, borospincék, múzeumok, Szigligeten, pincelátogatás,
falulátogatás és vártúra. Nem kimondottan a programokat célozza meg, azt, hogy miért
érdemes ide látogatni. Tájékoztatja a szervezőket, hogy előzetesen foglalkozunk vele, de
döntést, csak a konkrétumok ismeretében hozunk.
Előzetesen tájékoztatom a testületet, hogy a vár, illetve a turizmus tekintetében mik azok a
megjelenési formák, kiadványok, ami szerencsés lenne. Fontos lenne megfelelő útjelző táblák,
kiadványok, ajándéktárgyak. Megfogalmazódott bennem, lehet, hogy nagyon sok vendéget
tudnánk nyerni olyan országokból is, ahol nem a hivatalos nyelv, angol, német, vagy a
francia. Egy nyomtatás alatt készítetnénk kiadványt a környező országok nyelvén, ahol az
ország kis zászlója alatt lenne a kiadvány, és azon a nyelven mondanánk el, miért érdemes ide
ellátogatni. Az a véleménye, hogy az a vendég, aki ezt látja, hazamegy, biztos, hogy ezt fogja
mutogatni, valószínű több vendéget nyerünk, mint amennyi kiadás ebből származik.
Még egy dolog van, beszéltünk a nyugdíjasok csomagjáról, és lehet, hogy lenne rá még idő.
Elmondtam, hogy én nem vagyok híve a sok édességnek, mi lenne, ha a gyerekek
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festményeiből csináltatnák egy 2010. évi naptárt. 250 – 300 db-ot 500 – 600 Ft/db lehetne
megcsináltatni.

Káli Magdolna képviselő: Nagyon jó ötletnek tartom, örülnének neki.

Ódor Zoltán képviselő: Szerinte is jó ötlet, a Vella Zsolttal beszélt, ők is ilyet tesznek a
nyugdíjasok csomagjába. Nem beszéltünk róla, de érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a
Zsolttal.

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a Posta, hogy szeretné a
mozgáskorlátozotti bejárót megcsináltatni. (Bemutatja a terveket.) Egyszerűen meg lehetne
oldani, mert a posta melletti zöldterületet közlekedési térként jelöli a rendezési terv.

Ma a Szociális Bizottság tárgyalt egy kérelmet, felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.

Ódor Zoltán képviselő: Kamatmentes kölcsönre vonatkozó kérelmet tárgyalt ma a bizottság
és szeretne a segíteni, de az idei évre tervezett szociális célú pénzeszköze elfogyott, ezért az a
javaslata, hogy a szociális segély keretet a képviselő-testület 320 e Ft-tal emelje meg,
tekintettel arra, hogy még esetleg az idei év során mások is hasonló helyzetbe kerülnek. Az
előirányzatot a költségvetési tartalék terhére biztosítsák. Mivel egyre több ember jut hasonló
sorsra, a jövő évi költségvetés összeállításánál erre gondolniuk kell, egy bizonyos összeget be
kell tervezni.

Balassa Balázs polgármester. Sajnos egyre több ilyen lesz, javasolom, hogy 320 e Ft
összeget a szociális segélykeret emelésére csoportosítsunk át az általános tartalék terhére.

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

146/2009. (XI. 27.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés általános tartalék
terhére 320.000 Ft-tal megemeli a szociális segélykeretet.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009.december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Békefi Péter alpolgármester: Sajnos egyre többen kénytelenek hitelt felvenni. Azt szeretném
megkérdezni, hogy akár támogatott, akár nem támogatott munkalehetőségek mennyire
életszerű, mennyire várható, hogy kialakulhatnak.

Balassa Balázs polgármester: Nála most 4-5 olyan ember jelentkezett, aki ott áll sorban és
arra vár, hogy tud-e munkát biztosítani. Támogatással csak akkor, ha RÁT-ra jogosult. Ahhoz,
pedig az kell, hogy 1 éve regisztrált legyen, illetve a családban az egy főre jutó jövedelem a
28.500 Ft-ot ne haladja meg. Támogatással csak ezekkel a feltételekkel tudjuk foglalkoztatni.
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Az a nagy probléma, hogy ezeknél az embereknél nem csak rájuk kell gondolni, hanem a
családjukra is.

Amennyiben több észrevétel nincs, beszélgessünk, az ülést 20.00 órakor bezárom.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő

jkv.hitelesítő


