
Képviselő-testület
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v

Készült Képviselő-testület 2009. október 14-én 18.30 órakor tartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:

Balassa Balázs polgármester            
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak
Lutár Mária körjegyző

Távolmaradását bejelentette:

Békefi Péter alpolgármester
Szabó Tibor képviselő

Balassa  Balázs  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  a  8 
képviselő-testületi tag közül 6, 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.

1./ 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2./ IKSZT pályázat

3./ Vegyes ügyek

1./ 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Balassa  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  2010.  évi  belső  ellenőrzési  tervére 
vonatkozó előterjesztést a képviselő társai előzetesen kézhez kapták.
Javasolja, hogy a 2010. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak 
alapján fogadják el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

117/2009.(X. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület  a mellékletben szereplő ellenőrzési  tervet 
jóváhagyja. 
Megbízza  a  körjegyzőt,  hogy  a  2010.  évi  ellenőrzési  tervet 
Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  részére 
küldje meg az ellenőrzési ütemterv elkészítése céljából. 
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

2./ IKSZT pályázat

Balassa  Balázs  polgármester:  Előző  testületi  ülésen  tájékoztattam a  testületet  az  IKSZT 
pályázatról. A pályázat beadásának határideje szeptember 30. volt, amire esély sem lett volna 
pályázni. A címbirtokos önkormányzatok kérték a beadási határidő meghosszabbítását.
Első körben kérelmünket elutasították, második körben pozitívan álltak hozzá, így a beadási 
határidőt október 15-re módosították. Az anyag összeállt, a tervek elkészültek, rendelkezésre 
állnak az árajánlatok, beadható a pályázat. Az épület külső megjelenése nem változik, ami 
nem  is  baj,  mert  illeszkedik  a  környezethez.  Az  IKSZT  címmel  kötelezettség  is  van, 
kötelezető  feladatoknak  kell  helyet  biztosítani  az  épületben.  Kötelező  egy  üzlethelyiség 
kialakítása,  ami  remélem,  a  későbbiekben  a  költségeket  meg  fogja  termelni.  57  m2-es  a 
helyiség  szépségszalonos  megoldásra  gondoltam.  A könyvtár  átköltözne ebbe az épületbe, 
mivel  a könyvtáros  feladata  a közművelődés,  a civil  szervezetek  összefogása,  felügyelete, 
nem lenne ilyen rendetlenség, mint, ami jelenleg van az ifjúsági klubban. Ez a helyiség 40 m2-
es. Kialakításra kerülne az eMagyarország helyiség Internet elérhetőséggel, ez 15 m2-es és 2 
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db  irodahelyiség,  ami  elő  van  írva,  és  biztosítani  kell.  Az  egyik  az  MVH-nak  az 
ügyfélszolgálati irodája, amit hetente egyszer kell biztosítani, itt helyet kaphat a falugazdász, 
a  hegybíró,  a  családgondozó.  Kialakításra  kerülnének  a  vizesblokkok  és  a  tetőtérben  egy 
helyiség lenne durván 100 m2, olyan céllal, ahol a község kisebb rendezvényeit meg lehetne 
tartani,  közösség  tér  lenne.  Természetesen  ellátva  mozgáskorlátozott  felvonóval,  mert  ez 
előírás. Ez 58 millió forint nettó költség, mely tartalmazza az összes berendezési tárgyat is, 
beleértve a bútorzatot, a számítógépeket stb. 53 millió lehet a támogatás, 5 millió az Áfa, amit 
már említettem, hogy azaz önrész, mert Áfa-t nem támogatnak. Az önkormányzat azok közé 
tartozik,  akik  a  címbirtokos  pályázatnál  a  legtöbb  pontot  kapták,  ez  talán  jelzi,  hogy  a 
pályázaton is van esélyük. A testületnek arról kell dönteni, hogy a pályázatot be kívánja-e 
adni.

Balassa Sándor képviselő: Elkészítették a terveket, az már költség, természetes, hogy be kell 
nyújtani a pályázatot.

Balassa  Balázs  polgármester: Javasolja,  hogy  az  IKSZT  2.  fordulójára  az  „Integrált 
Közösségi  és  Szolgáltató  Tér  kialakítására  és  működtetésére”  meghirdetett  pályázatban 
vegyenek részt, nyújtsanak be pályázatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

118/2009.(X. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  Képviselő-testület  a  Földművelésügyi  és  Vidékfejlesztési 
Minisztérium  által  meghirdetett  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési 
Program  keretében  elnyert  IKSZT  címbirtokos  minősítés  birtokában 
pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. 
tengelyes vidékfejlesztési intézkedése keretében, a gazdaság és vidéki 
lakosság számára nyújtott  alapszolgáltatások fejlesztésére  igényelhető 
forrásokra,  „Integrált  Közösségi  és  Szolgáltató  Tér  kialakítására  és 
működtetésére”.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat  benyújtásáról 
gondoskodjon.
Határidő. 2009. október 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Vegyes ügyek

1./ Badacsonytomaji önkormányzat megkeresése bölcsőde létesítése ügyében

Balassa Balázs polgármester: Badacsonytomaji önkormányzat szeretne bölcsődét létrehozni, 
erre szeretnének pályázatot benyújtani. Kérik a szigligeti önkormányzat képviselő-testületét, 
hogy  a  bölcsőde  létrehozását  együttműködési  szándéknyilatkozattal  támogassák,  ezért  a 
megvalósításra kerülő intézményben a szigligeti gyerekeket ellátnák. 
Helyben is lehetőség van rá, hogy bölcsődés korú gyermekeket lássanak el az óvodában, bár 
az idei évben ezt még nem tervezik, nem kellene elkötelezni magukat.
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Balassa Sándor képviselő: A lehetőség náluk is adott, ha szükséges helyben kell megoldani a 
bölcsődés korú gyermekek ellátását, nem kell elkötelezni magukat.

Balassa  Balázs  polgármester:  Megköszöni  Badacsonytomaj  képviselő-testületnek  a 
megkeresést,  tájékoztatja  őket,  hogy  a  képviselő-testület  helyben  kívánja  megoldani  a 
bölcsődés korú gyermekek ellátását. Aki ezzel egyetért, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

119/2009. (X. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t

A  képviselő-testület  megköszöni  Badacsonytomaj  képviselő-
testületének  a  megkeresését,  de  a  képviselő-testület  helyben 
kívánja megoldani a bölcsődés korú gyermekek ellátását.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  képviselő-testületét 
tájékoztassa.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2./ T-Mobile bázisállomás létesítése

Balassa Balázs polgármester: Utoljára hozom a képviselő-testület elé, az a kérésem, hogy 
most már döntsenek róla. Az volt az utolsó kérdés, hogyan lesz elhelyezve a kerítés. Azt a 
választ kaptam, úgy helyezik el, ahogy a képviselő-testület kéri, bekerítik a viharjelzőtartót is, 
úgy készítik el, ahogy ők akarják. Olyan tájékoztatást is kapott, hogy a testület kiköthetné azt 
is, hogy akárhány éven keresztül a T-Mobil  vállalja fel a strand virágosítását,  a faültetést, 
bármit,  mert  nekik erre  a  bázisállomásra  szükségük van.  Egyre  több ingatlantulajdonossal 
beszéltem a hegyben, akik hallották, hogy ez a lehetőség felmerült, és fel vannak háborodva, 
hogy a testület egyáltalán gondolkodik a lehetőségen…

Balassa Sándor képviselő: Jöjjön ide, aztán mondja el a véleményét, ne háborogjon…

Balassa Balázs polgármester: Háborognak, mert olyan a vétel, amilyen. Ez az egyik, a másik 
a stranddal kapcsolatos félelmek. Az összeg 500 e Ft + áfa, és várom a véleményeket.

Balassa Sándor képviselő: Meghatározott idejű szerződést kötni opciósan, ha egy éven belül 
nincs ezzel kapcsolatban káros visszajelzés?

Balassa Balázs polgármester: 5 évre kérték, valószínűnek tartom, abba nem mennek bele, ha 
itt egy rendszert kiépítenek 1 + akárhányéves konstrukciót kössenek meg.

Balassa Sándor képviselő: És ha azt mondjuk első évben nem kérjük a bérleti díjat, ha nincs 
kifogás ellene utána kötjük meg a szerződést, mert azt, hogy milyen kerítést építenek, nem az 
a döntő.
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Szőke István képviselő: Az a baj, hogy nem tudjuk a strandon mit fog rombolni, a másik a 
karbantartása,  hogyan  működik,  megjelennek  nyáron  a  legnagyobb  melegben,  és  jönnek, 
mennek a strandon, ha meghibásodás van, mert ezt nekik meg kell közelíteni bármikor.

Balassa Sándor képviselő: Ez olyan lenne, mint ami fenn van a vároldalban, ha nem több, 
azt is rá lehet fogni, hogy továbbfejlesztett változata.

Balassa  Balázs  polgármester:  Rá  lehet  fogni,  csak  az  a  gond,  ha  egyetlen  egy  olyan 
emberben  megfogalmazódik,  hogy  ez  káros  lehet  az  egészségre,  abban  a  pillanatban 
futótűzként  terjed  el,  hogy  mi  van  a  strandon.  Mindamellett  járnak  a  templomba  annak 
ellenére, hogy ott van a toronyban, meg mellette kettő, a kávézóba is beülnek, annak ellenére, 
hogy ott van kettő, meg az OTP-be is mennek, meg az Y-ban is laknak. Más alternatíva nincs, 
vagy ezt felrakják, vagy semmit.

Balassa Sándor képviselő. Ha megkötik az 5 éves szerződést, az 5 évig kötelezettség.

Káli Magdolna képviselő: Amit a Sanyi mondott az jó lenne, egy éves szerződést kellene 
kötni, hogy a strand hírneve hogy alakul.

Balassa Sándor képviselő: Meg lehet próbálni 1 éves szerződést kötni, opciókkal.

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület támogatja abban 
az  esetben  a  T-Mobile  állomás  létesítését  a  strandon,  ha  1+4 évre  köttetik  meg  a  bérleti 
szerződés.  Egy  év  után,  ha  a  képviselő-testület  úgy  dönt,  minden  jogi  és  erkölcsi 
következmények nélkül felbontásra kerüljön a szerződés. Aki ezzel egyetért, most szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi

120/2009.(X. 14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 887/2 hrsz-u önkormányzati tulajdonban 
lévő strand területén 10 m2  nagyságú területet biztosít T-Mobile 
bázisállomás létesítésére.
A bérleti szerződést 1 + 4 évre kötik meg, azzal a feltétellel, ha 1 
év után a képviselő-testület úgy dönt, hogy a strand érdekében 
felbontja  a  szerződést,  minden  jogi  és  erkölcsi  következmény 
nélkül teheti meg.
Megbízza a polgármester, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
T-Mobil szolgáltatót tájékoztassa.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3./ Körzeti rendőr munkájának véleményezése

Balassa Balázs polgármester: Dr. Smura János tapolcai rendőrkapitány úr levélben kereste 
meg  az  önkormányzatot,  kéri,  az  Országos  Rendőr  Főkapitányság  utasítása  alapján,  hogy 
körzeti megbízott munkájáról alkossanak véleményt. Az ellenőrzési időpont 2008. 01.01. – 
2009. 10. 01. időszakra vonatkozik. Az ellenőrzés keretében szükséges beszerezni a körzeti 
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megbízott  területén  található  községek  vezetőinek  a  véleményét  is.  Nekem  vannak  vele 
kapcsolatban fenntartásaim,  főleg,  ahogy a kapitányon úron keresztül  hallom, látom, hogy 
lehetne  ezt  másképp  is  csinálni,  de  eléggé  behatároltak  a  lehetőségeik.  Eszközhiánnyal 
küszködnek,  két  gépkocsijuk  van,  egyre  kevesebb  az  esély,  hogy  többször  jöjjenek 
ellenőrzésre.  Folyamatosan  elmondjuk  a  rendőrség  beszámolója  alkalmával,  hogy  milyen 
hiányosságokat érzünk, és szeretnénk, ha kiküszöbölésre kerülne. Itt a parkolási rendre való 
komolyabb beavatkozásra is gondoltak. Az igaz, hogy a településen a közbiztonság javult, de, 
hogy ez mennyire köszönhető a körzeti rendőrnek, vagy a polgárőrségnek, ezt nem tudom én 
eldönteni.

Szőke István képviselő: A körzeti rendőrt is irányítják, lehet, hogy többször szeretne ő jönni 
Szigligetre,  de máshova irányítja  a  főnöke.  Nagyon jól  tudom,  volt  olyan,  hogy a  rendőr 
felvette  a  szigligeti  polgárőrt,  és  este  tízig  Ábrahámhegyen  igazoltattak.  Akkor  miről 
beszélünk? Ha azt mondják neki fentről, hogy neked ide kell menni, akkor nincs mit csinálni.

Balassa Sándor képviselő:  Én úgy gondolom,  hogy egy körzeti  rendőr,  nem így körzeti 
rendőr,  ahogy  a  Robi.  Innentől  kezdve,  milyen  véleményt  kérnek.  Az,  hogy  ide  van 
kihelyezve,  az  egy  dolog,  de  körzeti  rendőrként  úgy  gondolom,  nem  működik.  A 
beszámolónál előadták, hogy milyen intézkedés volt, de csak a súlyosakat mondták, azt, hogy 
hány szabálysértési eljárást indított a Robi, hány tilosban parkolót büntetett meg, vagy ittas 
vezetőt fogott meg, erről hallgattak, ez lenne a mértékadó. Amíg két kamion itt telephelyezik, 
itt parkol a faluban, amíg sorozatba megállnak az orvosi rendelő előtt, nincs miről beszélni. 
Évek  óta  nem változott,  legalább  tett  volna  valamit,  amikor  esetenként  itt  van,  de  soha, 
semmit nem tett.

Káli Magdolna képviselő: Mozgáskorlátozott betegüket elküldte. Mozgáskorlátozott betegek 
kérik, ha már elkészült a mozgáskorlátozott lejáró, jó lenne, ha megállhatnának ott.

Balassa Sándor képviselő: Ez nem szimpátia kérdése, hogy megállhat ott, vagy nem, az egy 
veszélyes útkanyar. Meg kell teremteni a lehetőségét, hogy megálljon, nem véletlenül van ott 
az a tábla.

Káli  Magdolna  képviselő: Akkor  meg  kell  teremteni  a  lehetőségét,  mert  ott  a 
mozgáskorlátozott  bejáró,  a  kanyar  után legalább egy mozgáskorlátozott  parkolóhelyet  fel 
lehetne festeni.

Balassa  Balázs  polgármester:  Jelenleg  is  az  alkotóház  melletti  parkolóból  a 
mozgáskorlátozott akadály nélkül elmehet az orvosi rendelőbe, még a tolókocsis is. Azt el 
tudja képzelni, mivel a doktornő napközben nem tartózkodik itthon, az udvarba felfesteni a 
mozgáskorlátozott  parkolóhelyet.  Térjenek  vissza  a  körzeti  megbízott  munkájának 
véleményezésére.

Balassa Sándor képviselő: Azt írja, tudják, hogy nagy a körzete, ennek következményeként 
kevés ideje jut  Szigligetre,  és  mivel  nem itt  él,  igazából  nem tudja betölteni  a képviselő-
testület  által  kért fokozottabb igényeket,  amiket a kapitány úr is többször említett,  hogy a 
körzeti rendőrt tisztelik a településen, alsónadrágba fut, ha hívják. Erről nem szavaznak, nem 
kell határozatot hozni.
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4./ Várfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás

Balassa  Balázs  polgármester:  Előző  testületi  ülésen  felvázolta  a  vár  fejlesztési  igényeit, 
akkor nem döntöttek, nehéz fárasztó nap után voltak, de szeretne erről újra beszélni, illetve a 
képviselő-testület állásfoglalását kérni. Döntés nem született, de úgy ítélte akkor meg, hogy a 
pénztár épület felvitelét támogatta a testület. Abban oszlottak meg a vélemények, hogy milyen 
mértékű vendéglátást kell oda felvinni, és ehhez milyen mértékű infrastrukturális feltételeket 
kell  biztosítani.  Azóta beszélt  a műemlékes  tervezővel,  felvázoltak egy másik lehetőséget. 
Nem a kőtárba,  hanem a  kemencével  szemben  kellene  kialakítani  egy úgynevezett  büfét. 
Nevezzék büfének, de nem ezt szeretnék feltétlenül. Mellette lennének asztalok, padok, ahova 
a vendégek le tudnának ülni. Az lenne a javaslata, és a múltkor is ezt próbálta érzékeltetni, 
hogy a  mostani  állapot  a  következő évben nem tartható.  Egyrészt  kicsi  a  fedett  terület,  a 
másrészt nincsenek raktárak, a harmadik eléggé színvonaltalan volt a szolgáltatás. Az nem 
működik,  hogy  a  raktárba  tárolják  a  rétesnek  valót,  a  szerszámok  közül  hordják  ki,  a 
kürtőskalácsos  is  a  dolgait  oda  hordta  be.  Mindenképpen  zárható  épületrészről  kellene 
beszélni. Egy vállalkozót gondoltam, aki árulja az italt, szendvicset. Nem szeretne még egy 
olyan veszekedést, mint ami az idei évben volt. Szeretné, ha ezt a büfét megterveztetnék, az 
egységet  megpályáztatnák  helyi  vállalkozóknak,  nem szeretne  idegen  vállalkozót,  és  úgy 
pályáztatná meg, hogy az építési költségét is vállalja be a pályázó, és akárhány évre a bérleti 
díjat is megállapítaná a testület. Úgy számolt, hogy 1,5 – 2 millió lenne a kialakítás, plusz a 
bebútorozás és X százezer forintot fizetne bérleti díjként.

Szőke  István  képviselő.  Nagyítót  vegyünk  fel,  hogy  ilyen  embert  találjuk.  Nem volt  itt 
probléma a múltkor sem, egyedül a pályáztatás volt.

Balassa Balázs polgármester: Az is lehet, hogy mi megépítjük, és akkor magasabb bérleti 
díjat fizet. Én mindenképpen azt szeretném, hogy olyan vállalkozó legyen, aki már letett az 
asztalra valamit és minőséget kapjon a vendég. Ne itt próbálgassa, hogy tud, vagy nem tud 
szolgáltatni.

Lutár Mária körjegyző:  A pályázatot  úgy kell  kiírni,  hogy mindenki  egyenlő esélyekkel 
pályázhasson.

Balassa Balázs polgármester: Kérem a véleményeket, hogy ennek megfelelően készíttessék-
e a terveket,  mert  neki kell állni,  hogy április,  májusban ki is tudjon nyitni,  mert  akkor a 
következő testületi ülésre előkészíti a pályázati kiírást.

Szőke István képviselő: Kérdés, hogy a víz, villany, mosdók fogják-e bírni?

Balassa Balázs polgármester:  Nem vendéglátó egységről beszélünk, palackos italárusítás, 
szendvicsárusításról beszélünk.

Balassa Sándor képviselő: Maga a tény,  hogy kell,  az egyértelmű. A múltkorihoz képest 
sokkal visszafogottabb az elképzelés. Döntsenek arról, hogy kell-e, és a tervező készítse el a 
terveket.

Szőke István képviselő. Kivitelezhető?

Balassa Balázs polgármester: A tervező szerint, igen. 
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A pénztár épület annak idején építési engedély nélkül épült, fennmaradási engedélyt kaptak, 
mely  2011-ben  lejár,  addigra  el  kell  bontani,  helyette  újat  kell  építeniük.  Az  új 
pénztárhelyiséget a második kapunál kellene megépíteni, így már zárhatóvá lehetne tenni a 
várat. Úgy gondolja, hogy hosszútávon azon kell gondolkodniuk, hogy zárható legyen.

Szőke István képviselő: Az új épületbe lesznek ajándéktárgyak, pénztárgép, hogyan védik 
meg, vagy bezárják a várat, vagy őriztetni kell.

Balassa Balázs polgármester: Sikerélmény számomra, hogy a kialakított barokk konyhából 
eddig csak 2 kanál, és egy gyertyatartó tűnt el, viszont a berendezési tárgyakat szétszórták 
kéthete.

Balassa Sándor képviselő. Látogatottság szempontjából is érdekes, hogy zárható, vagy nem.

Káli Magdolna képviselő. Teljesen normális, hogy zárható, külföldön is így van..

Balassa Balázs polgármester: Egy tervező készíttette eddig is a terveket, és azt tudni kell, 
hogy  a  műemlékes  tervek  nagyon  drágák.  Javasolja,  hogy  a  pénztárhelyiség  terveinek 
elkészítésével,  valamint  az  alsóvár  területén  kialakítandó  vendéglátó  és  szolgáltató  tér 
tervezésével Albert Tamás tervezőt bízza meg a testület. A tervezési költségre 1 millió forint 
keretösszeget biztosítsanak a várbevétel terhére. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

121/2009.(X.14.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a pénztárhelyiség terveinek elkészítésével, 
valamint  az  alsóvár  területén  kialakítandó  vendéglátó  és 
szolgáltató tér tervezésével Albert Tamás tervezőt bízza meg. A 
tervezési  költségre  1  millió  forint  keretösszeget  biztosít  a 
várbevétel terhére. 
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  terveket  Albert  Tamás 
tervezővel készíttesse el.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5./ Táj- és Településvédő Kör támogatása

Balassa  Balázs  polgármester:  Táj-  és  Településvédő  Kör  ülésén  elhangzott,  hogy a  kör 
évtizedeken keresztül segítette az önkormányzatot, a település javára próbált lenni, elindította 
a nyári  napokat,  csinálják a „Szép ház – szép kert”  mozgalmat.  Most segítséget kérnek a 
testülettől. A tagság oly mértékig csökkent, hogy nincs bevételük, és az idei évben elfogyott a 
Szigligetért Emlékérem. Az emlékérem elkészítéséhez kérik az önkormányzat segítségét.

Balassa  Sándor  képviselő. Furcsa  hozzáállás,  mi  adunk  valamit,  ti  meg  fizessétek  ki. 
Korábban tagja voltam ennek a testületnek,  de alapvetően  az a  véleményem,  mondhatták, 
hogy mit adtak, mit csináltak, de ugyanannyit ártottak is a falunak. Kérjenek attól, akinek van 
miből, kérjenek a Váralapítványtól.
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Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, ők is egy olyan civilszervezet, mint a többi a 
településen,  akiket  valamilyen  mértékű  támogatásban  részesít  a  képviselő-testület.  Én 
javaslom, és természetesen ezt ne titkoljuk el a lakosság előtt.

Balassa Sándor képviselő.  Én úgy gondolom,  hogy az üdülőtulajdonosok egy önvédelmi 
szervezete, és nem támogatom.

Káli Magdolna képviselő: Mennyibe kerül az érem tervezése?

Balassa Balázs polgármester: 135 e Ft.

Szőke István képviselő: Hányan vannak benne tagok, miért koptak el ennyire.

Balassa  Balázs  polgármester: Felteszi  szavazásra.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Szigliget 
emlékérem  tervezésére  135  e  Ft  támogatást  biztosítson  a  képviselő-testület,  kéri,  most 
szavazzon.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem hozott 
döntést.

Balassa Balázs polgármester: Az lenne a kérésem, a két tartózkodó foglaljon állást.

Szőke István képviselő: Nemmel fogok szavazni. Indokom a következő, aki etikai kódexet 
akar írni a falunak, azt nem támogatom. Cselédnép a szigligeti, megmondták.

Balassa Balázs polgármester: Újra felteszi szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Szigliget 
emlékérem  tervezésére  135  e  Ft  támogatást  biztosítson  a  képviselő-testület,  kéri,  most 
szavazzon.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal meghozta az alábbi

122/2009.(X. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  a  Táj-  és  Településvédő  Kör  Szigligeti 
Emlékérem tervezésére kért támogatási kérelmét elutasította.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
Táj- és Településvédő Kör elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

6./ Rendőrkapitányság részére gépkocsi felújításához támogatás

Balassa  Balázs  polgármester:  A  képviselő-testület  előző  testületi  ülésén  a  tapolcai 
Rendőrkapitányság  Balesetmegelőzési  Bizottságának  megkeresésére  50  e  Ft  támogatást 
biztosított  az  EHY-005  forgalmi  rendszámú  gépkocsi  felújítására.  Az  összeget  a  megyei 
rendőr-főkapitányság részére kell átadni, a támogatási szerződést is velük kell megkötni. A 
határozatban a támogatási szerződés megkötésénél nem a rendőr-főkapitányság szerepel, ezért 
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a határozatot módosítani kell.  Javasolja, hogy a képviselő-testület 105/2009.(IX.14.) kt. sz. 
határozatot  vonja  vissza  és  hozzon  új  határozatot,  azzal,  hogy  a  támogatási  szerződést  a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal köti meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

123/2009.(X. 14.) kt. sz.

H a t á r o z a t 

A  Képviselő-testület  a  105/2009.(IX.  14.)  kt.  sz.  határozatát 
visszavonja. 
A  képviselő-testület  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  Városi 
Balesetmegelőzési  Bizottságának  megkeresésére  az  általános  tartalék 
terhére  50.000  Ft  támogatás  biztosít  a  Veszprém  Megyei  Rendőr-
főkapitányság  részére,  az  EHY-005  forgalmi  rendszámú  gépkocsi 
felújítására.
Megbízza a polgármestert, hogy

1. a  támogatási  szerződést  a  Veszprém  Megyei  Rendőr-
főkapitánysággal  kösse  meg  és  gondoskodjon  a  támogatás 
összegének átutalásáról.

2. a  határozat  kivonat  megküldésével  tájékoztassa  a  Tapolcai 
Rendőrkapitányság  Városi  Balesetmegelőzési  Bizottságát  a 
képviselő-testület döntéséről.

3. a  költségvetés  módosítására  vonatkozó  rendelet-tervezetet 
terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 1. pontra 2009. október 31.
2. pontra 2009. október 15.
3. pontra 2009. december 31.

      Felelős: Balassa Balázs polgármester

7./ Farkas-villa bérleti díj csökkentésére kérelem

Balassa Balázs polgármester: Farkas villa bérlője kéri, hogy a képviselő-testület csökkentse 
a bérleti díjat, mert a kihasználtság oly mértékben csökkent, hogy a megállapított bérleti díjat 
nem tudja  kitermelni,  illetve  a  Farkas  István  Alapítvány által  ígért  összeget  az  emlékház 
működtetésére már 3 éve nem kapják meg, és esély sincs rá, hogy megkapják.

Balassa Sándor képviselő: Ha nem tudja gazdaságosan üzemeltetni, adja vissza.

Balassa  Balázs  polgármester: És  mit  csináljunk  vele?  Emlékszik  rá,  amikor  az 
önkormányzat üzemeltette, csak a veszteséget termelte. Így legalább valami bejön, és nincs 
veszteség.

Szőke István képviselő: A Farkas István Alapítványt nem lehet kiiktatni, az egy nem létező 
dolog. Egy fantom cég, és mindig óvakodunk tőle, mi is, meg mindenki. Ezt nem értem.
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Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat nem a Farkas István Alapítvánnyal kötötte a 
szerződést, hanem a Magyar Állammal. Az, hogy létező, vagy nem létező az alapítvány, az 
egy dolog. Már nem hozzák a képeket sem, nem fizetik az ígért támogatást sem.

Szőke István képviselő. Ha neki nem kellett már 3 éve fizetni, akkor én sem fogok iparűzési 
adót fizetni,  minek fizessek.  Nem? Nem fizetnek,  és mégis  óvakodunk tőlük,  merthogy a 
Farkas villából  ennyi  rész az övüké.  Úgy rettegünk,  mintha nem is  tudnám ki lenne az a 
Farkas István alapítvány…

Balassa Balázs polgármester: Újra elmondom, nem a Farkas István alapítvánnyal kötöttünk 
szerződést,  hanem  az  állammal.  A  minisztérium  szabott  ki  feltételeket,  amit  az 
önkormányzatnak még három, vagy akárhány évig kell teljesíteni. Akár teljesíti a másik fél, 
akár nem, a feltételeket az önkormányzatnak szabták ki, és nem az alapítványnak. Most nekik, 
illetve a bérlőnek kellemetlen, hogy átvett egy épületet, egy megállapodás alapján évente több 
millió  forintot  kellett  volna  kapnia,  és  mivel  ezt  az  összeget  nem  kapta  meg,  és  a 
vendégforgalom se olyan volt, ezért ő azt kéri a testülettől, hogy ezt a helyzetet méltányolják, 
és csökkentsék a bérleti díj összegét.

ifj. Baráth Sándor képviselő: Mennyi a bérleti díj összege? Mindenki jöhet azzal, hogy nem 
gazdaságos a vállalkozása, csökkentsék a bérleti díjat, ne kelljen iparűzési adót fizetni.

Balassa Balázs polgármester: 2.400 e Ft a bérleti díj összege, 50 %-os csökkentést kér a 
bérlő.

Balassa Sándor képviselő: 25 % 

Káli  Magdolna  képviselő: Ha  visszaadja  az  épületet,  semmi  bevételük  nem lesz,  és  az 
önkormányzatnak fogja termelni a veszteséget. A szigetelése nem megfelelő, télen nem lehet 
kifűteni, a falak feláznak. Támogatja, a bérleti díj csökkentését.

Szőke  István  képviselő: Ha  ilyen  gondok  vannak,  10  év  után,  hogyan  fogja  nekünk 
visszaadni a házat, milyen állapotban?

Balassa Balázs polgármester: A szerződésben az szerepel, hogy a mindenkori karbantartást 
a bérlőnek el kell végezni

Ódor Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet.

Balassa  Sándor  képviselő:  Amíg  képviselő  társa  nem  jön  vissza,  kérdezi,  hogy  áll  a 
váralapítvánnyal a per?

Balassa Balázs polgármester: Nem lett elindítva. Elvileg 5 év van rá, hogy elindítsuk a pert. 
Az a legnagyobb problémám, hogy azonkívül, hogy erkölcsi sikerünk lehetne, hogyan tudjuk 
bebizonyítani azt az összeget, ami a várba befolyt,  nem fordította rá a várra, nem forgatta 
vissza.  Mi  legyen  a  jogalapja,  mert  ha  a  testületnek  elég,  hogy  erkölcsileg  kihirdetnek 
bennünket  győztesnek,  akkor  holnap  is  be  lehetne  adni.  Semmi  olyan  adat  nincs  a 
birtokukban, nem kapták meg az alapítványtól a számadatokat, ami alapján összegszerűen el 
tudnák indítani a pert.
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Balassa  Sándor  képviselő:  Majd  a  bíróság  kirendel  egy  szakértőt,  aki  megállapítja.  A 
szakértőnek kénytelen lesz átadni az anyagot.

Balassa Balázs polgármester: Erkölcsileg biztos,  hogy támadható,  de összegszerűen nem 
tudja.
Úgy gondolja, ne várják meg Ódor Zoltán képviselő társát. Szavazásra bocsátja a Farkas villa 
bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmet.
Javasolja, hogy a Farkas villa bérleti díjából 1 millió forintot engedjenek el, így a bérleti díj 
mértéke 1.400 e Ft. Kéri, hogy, aki ezzel egyetért, most szavazzon. 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 nem szavazattal nem hozott 
döntést.

Ódor Zoltán képviselő visszajött az ülésterembe.

Balassa  Balázs  polgármester:  Tájékoztatja  képviselő  társát,  hogy  feltett  szavazásra  egy 
javaslatot. A bérleti díj mértéke jelenleg 2.400 e Ft. 1 millió forint csökkentéssel 1.400 e Ft-ot 
javasolt. A javaslatra nem született döntés.

Ódor Zoltán képviselő: A vissza lévő időre lenne csökkentve a bérleti díj?

Balassa Balázs polgármester:  Fix összeg,  évente 1 millió forint  csökkentést  javasolt,  így 
1.400 e Ft bérleti díj marad. Felteszi szavazásra. Javasolja, hogy a Farkas villa bérleti díjából 
1 millió forintot engedjenek el, így a bérleti  díj mértéke 1.400 e Ft. Kéri,  hogy, aki ezzel 
egyetért, most szavazzon. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 nem szavazattal nem hozott 
döntést.

Szőke István képviselő: Tartózkodott a szavazáson. 400 e Ft elengedését tudja támogatni.

Balassa Balázs  polgármester:  Képviselő társa  által  javasolt  összeget  bocsátja szavazásra. 
Aki, egyetért azzal, hogy 400 e Ft-tal csökkentsék a bérleti díjat, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem hozott döntést.

Ódor Zoltán képviselő: Azért  így szavazott,  mert  bárki  is  a  bérlő,  ha azt  mondja,  hogy 
visszaadja, semmi nem lesz, csak veszteséget fogja termelni az önkormányzatnak.

Balassa Sándor képviselő: Mikor bonthat szerződést?

Balassa Balázs polgármester: Évvégén bármikor felmondhatja a szerződést.

Balassa Sándor képviselő: 25 % csökkentést tud támogatni.
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Balassa Balázs polgármester: Képviselő társa javaslatát bocsátja szavazásra. Aki, egyetért 
azzal, hogy a bérleti díj mértékét 25 %-al csökkentsék, kéri, most szavazzon.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem hozott döntést.

Balassa Balázs polgármester: Az iskolaigazgató megválasztásakor a testület nem vállalta, 
hogy szállást biztosít, de már ekkor beszéltek róla, hogy támogatják-e lakhatását. Az albérlete 
30  e  Ft,  kéri  a  testületet,  hogy  amennyiben  lehetőség  van  rá,  lakbér  hozzájárulással 
támogassák. Kéri képviselő társai véleményét.

Káli Magdolna képviselő. A teljes összeget kellene átvállalni?

Balassa Balázs polgármester: Az összegre várja a véleményeket.

Káli Magdolna képviselő: A védőnő albérletéhez 20 e Ft támogatást biztosítanak.

Balassa  Balázs  polgármester:  Javasolja,  hogy  Jeszencsák  Edvin  iskolaigazgató  részére 
szeptember hótól 20.000 Ft lakbértámogatást biztosítsanak, az általános tartalék terhére.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

124/2009.(X. 14.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület az iskolaigazgató részére 2009. szeptember 
hótól 20.000 Ft/hó lakbértámogatást biztosít az általános tartalék 
terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a lakbértámogatásra vonatkozó 
szerződést  kösse  meg,  továbbá  a  költségvetés  módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester   körjegyző

Káli Magdolna
képviselő

jkv.hitelesítő
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