
 

Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2010. április 15-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Békefi Péter alpolgármester 

 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 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

  

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

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

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

2./ Vegyes ügyek 

  Probió közmunkaprogram pályázaton való részvétel 

 

 

 

1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. Megkérdezi, hogy a 

megkapott anyaggal kapcsolatban van-e olyan tétel, ami nem tiszta a képviselők között, vagy 

nem egyértelmű. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Az 1. sz. mellékletben szereplő adóval kapcsolatban kérdezem, sok 

adó kintlévőségünk van-e, és milyen a fizetési morál? 

 

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Kintlévőség van, és nemcsak adóban. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az elmúlt évekhez képest rosszabb a fizetési morál. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Van-e olyan nagyobb tartozás, ami 2008-2009. évekre húzódik 

vissza, vagy esetleg korábbra? 

 

Lutár Mária körjegyző: Erre vonatkozóan még nem kértem kimutatást az adós kollégától. 

 

Balassa Balázs polgármester: Vannak korábbi évekre visszamenő tartozások, de csődeljárás, 

felszámolás alatt állnak, amivel nem lehet mit kezdeni. Van olyan állandó lakos is, aki az 

anyagi helyzetével indokolja. Ha ráterhelik az ingatlanra, nem megyünk sokkal előbbre. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azért valamilyen nagyságrend felett élni kell ezzel a 

lehetőséggel. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Elsősorban nyaralótulajdonosokra gondoltam, ahol 100 ezres összeg 

lehet az építményadó, valamint az iparűzési adóra. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az iparűzési adóval nincs olyan probléma.. 

 

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Természetesen simán nem folynak be a bevételek, 

egyszer-kétszer felszólítást kell kiküldeni, akár az adónál, akár a bérleti díjnál, 

szemétszállítási díjnál. Bármilyen bevételi forrásnál kell fizetési felszólításokat kiküldeni.  
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Balassa Sándor képviselő: Van- e rá módunk, vagy van állami szabályozás, ami lehetőséget 

biztosít az önkormányzatnak, hogy valahogy befolyjanak a tartozások, vagy nekünk kell 

valamilyen szabályozást kidolgozni? 

 

Lutár Mária körjegyző: Nem kell a képviselő-testületnek szabályozást hozni, az 

adóigazgatási eljárásról szóló törvény szabályozza.  Ahol van jövedelem, abból le lehet tiltani, 

nyugdíjból le lehet tiltani, ezt még nem alkalmaztuk. Nagyobb összegű tartozást úgy tudtuk 

behajtani, hogy ráterheltük az ingatlanra. Ezekben az esetekben a tartozás nagy része be is 

folyt, mert, ahol ilyen probléma van, ott előbb-utóbb eladásra is kerül az ingatlan. 

 

Balassa Sándor képviselő: Akkor van szabályozás, nekünk ezzel nem kell foglalkozni, nem 

kell megállapítani egy keretet, amitől ez működik. 

 

Lutár Mária körjegyző: A beszámolóba egy részletes tájékoztatást beleteszünk, hogy milyen 

összegű tartozások vannak. 

 

Balassa Balázs polgármester: A környező településekhez viszonyítva elmondhatjuk, hogy 

máshol sokkal nagyobb tartozások vannak, talán fogalmazhatok úgy, hogy itt sokkal 

tehetősebb ingatlantulajdonosok vannak. Amennyiben több kérdés észrevétel nincs, javaslom, 

hogy a 2009. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

2/2010.(IV. 19.) 

r e n d e l e t e t 

 

Szigliget Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről 

szóló 1/2009.(II. 16.) ön kormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Probió Zrt közmunkaprogram pályázaton való részvétel 

 

Balassa Balázs polgármester: Probió Zrt közmunkaprogram pályázatával kapcsolatos 

előterjesztést képviselő-társaim kézhez kapták. 7 főre pályázunk ebből 2 fő Hegymagason fog 

dolgozni. Mivel mi vagyunk Balaton-parti község nekünk kell pályázni. Külön megállapodás 

alapján Hegymagas a 2 főre eső költségeket átutalja. 50 %-ban RÁT-ost kell alkalmazni, 50 

%-ban munkanélkülinek kell lenni. Szigligetről 2 fő RÁT-os, 3 fő munkanélküli, 

Hegymagasról 1 fő RÁT-os és 1 fő munkanélkülire kaptunk keretet. Az önrész 1 havi bér, 

illetve van egy előleg az indításhoz, melyet év végén visszakap az önkormányzat. A 

munkaprogramon keresztül mi egy láncfűrészt és egy fűnyírót kértünk, azt az ígéretet 

kaptunk, hogy ezt biztosítani is fogják. Eddig két bozótvágót és két fűnyírót kaptunk, illetve 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy ágvágót hozzunk el napokra bérmentve, csak az 

üzemanyagköltséget kell vállalnunk. A Probió az elmúlt évek alatt kialakított olyan 

gépparkot, amit lehet a pályázatban részt vevő önkormányzatoknak bérelni. 
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Szőke István képviselő. Ezeknek az embereknek meg van a feladatuk, hogy mikor, mit 

fognak dolgozni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen. A pályázat előtt egy tervet kell készíteni, melyben a 

feladatokat megjelöljük. Komoly hangsúly kell fektetni a kerékpárút környékére, árkok 

tisztítására, közterületek tisztántartására. 

 

Szőke István képviselő: A behajló ágak miatt kérdezem, mert az ide évtől a hó-takarítást 

megszűntetem, komoly károkat okoztak. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszéltünk a behajló ágak levágásáról, csak egyelőre el 

vagyunk maradva a munkákkal, amit lesz szabad kapacitás, végigjárjuk a települést. 

Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

40/2010.(IV. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t 

 

Szigliget község önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/6. sz. Vasút-

tisztasági – idegenforgalmi Közmunkaprogram pályázatán részt 

kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város 

önkormányzatát a pályázat benyújtására. 

A Képviselő-testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra, valamint a 

szükséges önrészt, 677.455 Ft biztosítja. 

1 havi támogatást, mely 940.909 Ft, előfinanszíroz a PROBIO 

ZRt. részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás 

jóváírásakor a PROBIO ZRt. ezt visszautalja. 

Határidő: április 30. és folyamatos  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Strandon a jövő héttel elkezdjük a munkát, hogy a 

strandnyitásra elkészüljünk. Az elmúlt évben Pünkösdkor kinyitottunk, és utána termeltünk 3-

4 héten keresztül elég jelentős veszteséget. Nem javasolom, hogy Pünkösdkor kinyissunk. 

Előkészítjük a strandot, működtetjük, de, hogy fizessük a vizimentőst semmiért, feleslegesnek 

tartom. A korábbi években mindig június közepén nyitottunk, az a javaslatom, hogy az idei 

évben is június 15-e környékén legyen a hivatalos strandnyitás.  

A strandi beruházásokról pár szót. Két kabint a vízparton elhelyezünk, megszűntetjük az ajtós 

kabinokat, mert kezelhetetlen volt, így négy egyforma kabin lesz a parton. Elkészültek a 

kapuk a bejárathoz, illetve a két vizesblokk közé. A főbejáratnál lévőre én rácsot raknék, a 

kabinok közé faburkolatot. Ennek technikai oka, hogy ezek összecsukódnának, ezért nem 

szerencsés a háromrészesnél, nehezebb a mozgatás, nagyobb a súly. A röplabda pálya és a 

gyerekpancsoló közé egy hálót helyeznénk el, ami megfogná a labdát, mert elég sok 

kellemetlenség volt, hogy véletlenül oda ütötték a kisgyerekek közé.  

Beszéltünk a kerítésről, az anyagáról most mindenképp döntetnünk kell. Legjelentősebb 

költség, amire megkaptuk hivatalosan is az engedélyt a nád kitisztítása. Elméletileg meg van a 
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vállalkozó, aki elvégezné a munkát, amennyiben a testület a költségvonzatára vonatkozó 

döntést meghozza, május hónapban kitisztítható a terület. Készítettem az elmondottakra egy 

költségvetést. A kotrás, ami azt jelenti, hogy kitisztítanánk a gyerekpancsolónál majdnem 

kerítésig az egész nádat teljes mélységben. Ennek az ára cca. 680 e Ft. Ez azt jelenti, hogy 

kiszedik a partra a nádat, illetve a nádtorzsát, ezt nekünk el kell szállítani. Ugyanezzel a 

géppel berakják a helyére a homokot. Ebben benn van a homokköltsége is, ez a beruházás 700 

e Ft körüli összeg lesz. Festés, mázolásra, anyagra 75 e Ft-ot terveztem, fűmagra, 

tereprendezésre 60 e Ft-ot, kabinok anyagvásárlására 125 e Ft, kapuk, utcafronti kerítés 

anyagvásárlásra 525 e Ft-ot terveztem, abban az esetben, ha a képviselő-testület ezt az 

anyagot választja, amit a testületi ülés előtt az udvaron bemutattam. A felsoroltak 1,5 millió 

forint költséget jelentenek. A költségvetésbe beterveztek 1 millió forintot, illetve a kotrásra 

1.200 e Ft-ot. A felsoroltak amennyiben az elképzelése szerint valósulnak meg, 700 e Ft még 

meg is fog maradni. 

 

Szőke István képviselő: Akkor a röplabda pályára is kell homokot vitetni, és a másik pályára 

is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Menjünk sorba, először a kotrás. Erről régóta beszéltünk, 

vízfelületet máshogy nem tudunk növelni, strandot nem lehet kialakítani, ezért járultak hozzá 

a nád kitisztításához.  

 

Balassa Sándor képviselő: Mindenképp szükséges, mert nagyon beszűkölt. Visszatérnék a 

játszótér megóvására, mert most kinyitjuk ezt a részt a nádkitisztításával, akkor oda a 

hullámzás is be fog dolgozni, magas lesz a vízszint, oda valamit ki kell találni. Kirakja a 

szemetet, és el fogja vinni a játszóteret is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Oszlopokkal gerendavédelem lesz. Gondolkodtam rajta, ha 

elkészül, a vizibiciklist a szélére ki kellene rakni. 

Kerítés. Két verzió van. Amikor testületi ülésen beszéltünk róla, én drótháló kerítésre 

gondoltam, de felvetődött a lehetőség, hogy stabilabb kerítést alakítsunk ki. (Átad a 

képviselőknek egy prospektust, mely kerítéselemeket tartalmaz.) A költségvetés szerint, amit 

ismertettem, meghagynánk az oszlopokat, lefestenénk a táblákat és ráfogatnánk. A 

toldásoknál összehegesztenénk a táblákat, egy rácsrendszer lenne az utcafronton. Ennek a 

költsége 420 e Ft lenne. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mennyi időre építjük ezt a kerítést? Már régen beszéltünk róla, 

nemcsak a bejárás miatt, esztétikai szempontból is mindenképp valamit kell kezdeni. Tegyünk 

még egy kísérletet, hogy oszlop nélkül adják-e, mennyibe kerül, mert esztétikusabb, mint ez a 

tábla. 

 

Szőke István képviselő. Az az aggályom, hogy be fog lógni, valami merevítőt kell beletenni. 

Kérdésem, hogy a kiskapuk nem maradnak meg közöttük, ugye? 

 

Balassa Balázs polgármester: El kell dönteni, hány kapu marad, én kettőt hagynék meg. 

Vélemény, melyik kerítés legyen? 

 

Balassa Sándor képviselő. Én hajlanék az esztétikusabb megjelenésűre. A prospektusban 

lévő, kereknek tűnik, mutatósabbnak, meg kellene kérdezni mennyibe kerül. 
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Balassa Balázs polgármester: Április végén lesz testületi ülés, addigra kérek árajánlatot, és 

akkor döntünk. A nádtisztításáról kellene most döntenünk. Bruttó 700 e Ft a kis vízfelületen a 

nád torzsástól történő kiszedése. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

41/2010.(IV. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Közép-

dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni 

Vízügyi Kirendeltsége hozzájárulása alapján, az önkormányzati 

strandon elvégezendő nádvágásra, medertisztításra 700 e Ft-ot 

biztosít a 2010. évi költségvetésben tervezett összeg terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A felsorolt munkákat tájékoztatásul mondtam el, a fedezete 

szerepel a költségvetésben, a kerítésre, pedig a következő testületi ülésen visszatérünk. 

 

Szőke István képviselő: A következő ülésig mindenki nézze meg a kapukat, hányat hagyjunk 

meg, mert én három kaput nem hagynék. 

 

 

Száraz Zsolt és felesége kérelem 

 

Balassa Balázs polgármester: Száraz Zsolt és felesége Kisfaludy u. 5. szám alatt építkezik. 

A Kisfaludy utcában tehergépkocsival és autóbusszal behajtani tilos tábla van, kéri, hogy az 

építkezés ideje alatt felmentést adjon a testület. Elkezdték a munkát, jeleztem, hogy ez így 

nem fog működni, azonnal elnézést kért. A testület utólagos engedélyével hozzájárultam, 

hogy a betonozást elvégezzék, ezen kívül falazó elemeket szállítanak gépjárművel, illetve a 

tetőszerkezethez anyagokat. Az út olyan állapotban van, amit mindannyian ismernek, 

valamint kis szakaszról van szó, 100 e Ft úthasználati díjat mondtam, és tájékoztatom az 

építtetőket, hogy csak akkor folytathatják a munkát, ha befizetik az összeget. A 100 e Ft-ot 

befizették. Kérdésem, hogy a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban van-e észrevétele. 

 

Szabó Tibor képviselő. Amilyen állapotban van az az út, annál jobban nem mehet tönkre. 

 

Balassa Baláazs polgármester: Tájékoztattam, hogy a képviselő-testület fel kívánja újítani 

az utat, ezzel az összeggel szívesen hozzájárult. 

Javasolja, a képviselő-testület járuljon hozzá a kérelmezők tehergépkocsival történő 

építőanyagok beszállításához. Az útban okozott károk helyreállításának költségeihez 100 e Ft-

tal hozzá kell járulnia a tulajdonosnak. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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42/2010.(IV. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Száraz Zsolt és Szárazné Széles Marianna 

Kisfaludy utcai építkezéséhez szükséges építő anyagok 

tehergépkocsival történő beszállításához hozzájárul. A 

tulajdonosnak az útban okozott károk helyreállításának 

költségeihez 100.000 Ft-tal hozzá kell járulni. 

 

 

Illés Ilona közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Illés Ilona marionett bábot szeretne árusítani a vár feljárónál. 

Az árusítani kívánt termék saját készítésű puli kutya, ami rendkívül népszerű a gyermekek 

körében. Levelében jelezte, hogy több alkalommal részt vett helyi rendezvényen, színesítve a 

hazai kézművességet.  

 

Káli Magdolna képviselő. A Süllő fesztiválon is részt vett, a gyerekeknek tetszett a termék. 

 

Balassa Balázs polgármester: Május 15-től augusztus 20-ig szeretne árusítani. Az vele a 

gondom, hogy ott árusít Péntek Miklós is. 

 

Balassa Sándor képviselő. A két dolog nem üti egymást, Péntek Miklós népművészeti 

termékeket árul. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az is gondom, hogy a várfeljárónál lévő terület nem az 

önkormányzat tulajdona, az egyházhoz tartozik. Nekem az a véleményem, hogy állandó 

jelleggel ne biztosítsunk területet, viszont önkormányzati rendezvényeken alkalmanként 

biztosítsuk részére az árusítási lehetőséget. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

43/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Illés Ilona kérésére marionett báb árusítás 

céljára területet a várfeljárónál nem biztosít. Önkormányzati 

rendezvényeken alkalmanként árusítási lehetőséget biztosít 

kérelmező része. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Lutár Mária körjegyző: Alkalmankénti népművészeti árusításra milyen díjat állapít meg a 

testület? 
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Balassa Balázs polgármester: Ehhez előzetesen hozzájárultunk, a várban megjelenő 

népművészeti árusításra vonatkozóan a képviselő-testület meg fog határozni egy díjat, ami 

majd erre a kérelemre is vonatkozni fog. 

Eddig a várban megrendezésre kerülő programokon a népművészeti árusoktól nem kértünk 

díjat, mert annyi hasznot nem hoztak volna, mint ahogy színesítették a programokat, de erre 

vissza fogunk térni. 

Tájékoztatom a testületet, hogy a kosárlabda pályára vonatkozó bírósági per I. fokon lezárult, 

a bíróság elutasította Kustáncziné keresetét. Valószínűleg tartom, hogy meg fogja fellebbezni, 

de ez egy későbbi dolog lesz. 

Tájékoztatom továbbá a testületet arról, hogy Simon Péter kérelmének megfelelően a strandon 

ki lett tűzve az épületek helye, szeretném, ha a képviselő-testület a helyszínen ezt 

megtekintené. 

 

 

Lengyel János címerhasználati kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Lengyel János benevezett a 750 éves vár kulturális pályázatba 

és megalkotott egy-két szigligeti képet a várról. Megfogalmazódott benne, hogy a képekre 

szívesen rátenné Szigliget címért is, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Kiváltotta 

a vállalkozását, szeretné a képeket árusítani. (Bemutatja a pirográfiai technikával készült 

képeket.) 

 

Szabó Tibor képviselő: Ötletes, sok változatban mutatja be a várat. 

 

Káli Magdolna képviselő: Megkérjük, hogy a feszti körképhez hasonlóan csinálja meg a 

kiállító teremben fel lehetne használni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Lengyel János szigligeti várról készült 

képeken a község címért használhassa. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

44/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Lengyel János Tapolca, Simon István u. 6. 

szám alatti lakos kérelmére hozzájárul, hogy a szigligeti várról 

készült pirográfiai technikával készült képeken Szigliget község 

címerét használja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az idei évben is indul a Nemzeti Vágta. Mivel nekünk az idén 

nincs olyan szponzorunk, aki kifizetné a 2,5 millió forintos nevezési díjat, ezért egy kisebb 

volumenű rendezvényen lenne jó elindulni az úgynevezett Balatoni Vágtán, ami május 9-én a 

Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság szervezésében kerül megrendezésre Balatonfüred 

mellett Rádpusztán. A győztes automatikusan jogot kap a Nemzeti Vágta rendezvényen való 
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részvételre. A benevezett településnek 20 m
2
 területet biztosítanak a település értékeinek 

bemutatására. A nevezési díj bruttó 50 e Ft. Amennyiben a testület hozzájárul a részvételhez, 

a ló neve Ajova, egy négyéves telivérpej. Marton Imre a tulajdonosa, a hajtó Lőrinc Anita 

tatabányai hölgy. Nekünk a nevezési díjat, 50 e Ft-ot kellene kifizetni és a szállítási költséget. 

 

Balassa Sándor képviselő. Hogy került képbe ez a ló? 

 

Balassa Balázs polgármester: Jelezték felénk, hogy a Balatoni Vágtára 50 e Ft nevezési díj 

ellenébe be lehet nevezni, felkerestem Idrányi Pétert, aki az ismeretségi körében utána 

érdeklődött dolgoknak. Ezt a lovat Vecsés önkormányzata szerette volna benevezni a Nemzeti 

Vágtába, de a szponzoruk visszalépett, viszont mindenkép szeretnének bejutni a Nemzeti 

Vágtába, így szeretnék megnyerni ezt a futamot, mert a győztes automatikusan bekerül a 

Nemzeti Vágta rendezvényére. Vélemény? 

 

Szőke István képviselő. Próbáljuk meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez egy reklám. 25 település nevezett eddig. Azt még tudni 

kell, hogy az idei évben két rövid pályás versenyen indult ez a ló, és mind a kettőt megnyerte. 

Az lenne a kérésem 100 e Ft-ot különítsünk el a tartalék terhére, mert 50 e Ft a nevezési díj, 

de a szállítás költségéről még tárgyalásokat folytatok. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

45/2010.(IV. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balatoni Vágta rendezvényen részt vesz. 

A nevezési díjra, a szállítás költségére 100 e Ft-ot az általános 

tartalék terhére biztosít.  

Megbízza a polgármestert, hogy a részvételi szándékot a Magyar 

Turizmus Zrt Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága 

részére jelezze. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kiss Andreas Richard megvásárolta a Ciframajor vendéglőt. 

Felkeresett, hogy a buszmegálló a jelenlegi állapotában nagyon csúnya, amennyiben az 

önkormányzat biztosít követ, ő a szükséges faanyagot biztosítja, hozza a közművest és saját 

költségén szívesen megcsináltatja. Lefényképezett egy közeli buszmegállót ez alapján 

elkészíttetné. (Átadja a fényképet a képviselőknek.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Bevállalhatják, de a fénykép alapján az oldalsó falak hiányozni 

fognak. Kinek a területén van a jelenleg? 

 

Balassa Balázs polgármester: Közútkezelő területe, tőlük a hozzájárulást meg kell kérni. Az 

a probléma, ha átraknák a buszöbölhöz, akkor már építési engedélyköteles, így felújítás.  
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Balassa Sándor képviselő: Oldalfalak nélkül nagyon huzatos lesz, lehet, hogy azt nekünk be 

kellene vállalni. A közútkezelővel is tárgyalni kellene a szegélykövek cseréjéről, a kátyúk 

eltüntetéséről.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Ciframajori autóbuszmegálló felújítására 

kapott felajánlást a képviselő-testület fogadja el, a felújításhoz szükséges követ biztosítsák. 

Felveszi a kapcsolatot a közútkezelővel a buszöbölnél lévő szegélykövek cseréjéről, a 

kátyúzás szükségességéről. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

46/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Kiss Andreas Richard által tett felajánlást a 

Ciframajori autóbuszmegálló felújítására vonatkozóan elfogadja, 

a felújításhoz szükséges követ biztosítja. 

Továbbá felveszi a kapcsolatot a közútkezelővel, hogy a 

buszöbölnél lévő szegélykövek cseréjét és a kátyúzást készítsék 

el. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

felajánlót tájékoztassa. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Békés Éva Mária közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Békés Éva Mária közterület kérelmet nyújtott be testfestés 

tevékenység folytatására, színes és csillámpor testfestést szeretne folytatni a strand területé. 2 

m
2
 nagyságú területet szeretne bérbe venni. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezzel nem fogjuk a szezon kinyújtani, mert augusztus 22-ig kéri a 

lehetőséget. 

 

Szőke István képviselő: Mennyi bérleti díjat ajánlott fel? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ajánlatot kért, tudnánk-e 2 m
2
 területet biztosítani. 

 

Balassa Sándor képviselő: A négyzetméter árainkat tudassuk vele, és döntse el, hogy ezért a 

bérleti díjért kívánja-e végezni a tevékenységet. 

 

Balassa Balázs polgármester: 2 m
2
 területet 100 e Ft bérleti díjért adtak bérbe a strandon. 

Javasolja, hogy Békés Éva Mária részére 2 m
2
 területet biztosítsanak június 26-tól augusztus 

22-ig terjedő időszakra. A bérleti díjat 100.000 Ft összegben állapítsák meg. 

 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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47/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Békés Éva Mária részére a szigligeti 

strandon 2010. június 26-tól augusztus 22.-ig terjedő időszakra 2 

m
2
 nagyságú területet biztosít testfestés – színes és csillámpor – 

tevékenységre. A bérleti díj összegét 100.000 Ft-ban állapítja 

meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkerestek az Alkotóházból, hogy a képviselő-testület 

előzetesen foglaljon állást, mert az állásfoglalás ismeretében állnak neki a tervezésnek. 

Elkülönítettek egy bizonyos összeget a kerítés felújítására. Tájékoztatásuk alapján hajlandók 

beljebb vinni a kerítést annak érdekében, hogy az útszűkület eltűnjön, de ennek fejében 

csereterületet kérnek. Ugyanakkora területet kérnek a kapu előtt, mert az a legnagyobb 

probléma, hogy a kapu előtt lévő platánfa lassan szétnyomja a bástyát. Azt a kerítést szeretnék 

2 méterrel kijjebb felépíteni a kaputól a lámpáig, ahol van a törés a kerítésben. Ilyen 

ingatlancserét szeretnének. A kiskapu melletti fáról van szó. 

 

Szőke István képviselő. Ami előtt az árvácska van a háromszögben? 

 

Ódor Zoltán képviselő: Ahol az árvácska van, az önkormányzati terület? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, megnéztem, az hozzátartozik az alsó úthoz, a 

parkolóhoz. 

 

Balassa Sándor képviselő: És semmi egyéb hozzájárulás? Többet nyerhetünk vele, mint 

veszthetünk. Elkerülhet az oszlop, az útszűkület kibővül, de jól határozzuk meg, hogy 

mekkora területre van szükség, egy utas szakemberrel egyeztetni kell, hogy nekünk mennyi 

területre lenne szükségünk, hogy a Petőfi utcára történő rákanyarodás megoldható legyen. 

  

Balassa Balázs polgármester: Semmi, nekik erre van elkülönítve pénzük. MATÁV oszlop 

van, aminek az elhelyezéséről már 5 vagy 6 éve egyeztettem. Az a kérdésem, hogy ebben az 

ügyben folytathatok-e tárgyalásokat? Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

48/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az alkotóház kerítése 

mellett lévő útszűkület megszűntetése érdekében önkormányzati 

csereterületről a polgármester tárgyalásokat folytasson.  
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Balassa Balázs polgármester: Bizonyára mindenki tudja, hogy szolgálati lakás hiányában 

vagyunk, és van két dolgozónk is, aki albérletben lakik. A védőnő Badacsonytördemicen, 

illetve az iskolaigazgató, akinek májusban lejár a bérleti szerződése és valószínű, hogy csak 

Tapolcán tud lakást bérelni a nyári időszakban. Felvetődött, hogy a kiállító-terem felett van 

egy nagy tetőtér. Most álltunk neki, hogy ott előkészítsünk egy kiállítást, látszik, hogy nagyon 

nagy tér van, ott kellene kiállítani egy szolgálati lakást az igazgatónak most, és később, aki 

igényli. Annyi felajánlást tettek, hogy amennyiben az anyagot megvásárolja az önkormányzat, 

a beruházást ők megcsinálják. Ezt természetesen tervezni kell, de addig semmit nem 

csináltunk, amíg nem ismerem a képviselő-testület állásfoglalását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mennyi lakás alakítható ki, ha gondolkodnak ebben? 
 

Balassa Balázs polgármester: Viszonylag nagy területről van szó. Abban gondolkodtunk, 

hogy egy vizesblokkot alakítanánk ki, a WC-t és a fürdőt, egy konyhát, a többi egyterű lenne. 
 

Balassa Sándor képviselő: Annyi nyílászáró van ott, ami elegendő? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen. 

 

Ódor zoltán képviselő: Készült költségszámítás? 

 

Balassa Balázs polgármester. Nincs költségszámítás, addig nem is foglalkozom vele, amíg a 

testület azt nem mondja, hogy foglalkozhatok vele. Fürdő, vizesblokk, le kell csempézni, 

járólapozni, le kell burkolni a födémet, nem tudom a nád alá kell-e szigetelés, esetleg egy-két 

gipszkartont. 

 

Káli Magdolna képviselő: Milyen a fűtési lehetőség? 

 

Balassa Balázs polgármester: A fűtést egyféleképp lehet megoldani, középen van egy 

kémény, de azt mondta az Edvin, hogy ő azt megoldja. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az ötlet maga jó, kalkuláljunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha megcsináljuk oda a kiállítást, arra használhatjuk, amúgy 

ott van kihasználatlanul. Aki egyetért azzal, hogy a galéria feletti tetőtérre vonatkozóan a 

következő testületi ülésre költségszámítást készítek, hogy szolgálati lakásnak történő 

kialakítása milyen költséggel járna az önkormányzatnak, aki, ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 
 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

49/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a galéria feletti tetőtér szolgálati lakássá 

történő kialakításával elvileg egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy a kialakításra vonatkozóan 

készíttessen költségszámításokat, melyet a soron következő 

testületi ülésen terjesszen a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Kisfaludy utca aszfaltozásáról, a Csoknyai út kőburkolttal 

történő ellátásáról már beszéltünk. Az aszfaltozásra vonatkozóan egy árajánlatot kértem, a 

kőburkolat készítésére kettőt. Az aszfaltozásnál arról beszéltünk, hogy elegendő lenne a sávos 

helyreállítás. Megnézte egy szakembert, az volt a véleménye, hogy azt a szakaszt nem lehet 

úgy sávos helyreállítással rendbe rakni, hogy az igazi legyen, azt javasolta, hogy a 91 m 

hosszban, 3,2 m szélességben helyezzenek el kopóréteget. A teljes szélességű aszfaltozásra az 

árajánlat bruttó 1.200 e Ft. Ez 4100 Ft négyzetméterár.  

 

Balassa Sándor képviselő: Ha nincs elkötelezettségünk, én kérnék ajánlatot a Horváth Ép 

kft-től. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az árajánlatot adó cég jelenleg Sáskán dolgozik, 1.600 e Ft-os 

ajánlatot adott először, lealkudtam 1.200 e Ft-ra, de ez akkor ennyi, ha Sáskáról idejönnek, 

mert akkor nem számít fel külön szállítási költséget. (Ismerteti az árajánlatot.) Akkor 

maradjunk annyiban, hogy a Horváth Ép Kft-től is kérek ajánlatot, és visszatérünk az 

aszfaltozásra, ha akarjuk ezt a munkát, mert ezt beszéljük meg. 

A másik a Csoknyai út kövezése. Két ajánlatot kértem, Domonkos Zoltánnak és Dénes 

Zoltánnak is hasonló az ajánlata, mindkettő 2,5 millió körüli, ami azt jelenti, hogy mindkét 

oldalon 0,5 m útszélesítés, illetve a süllyedések kiemelése, alábetonozása, szintbehozása. A 

közútkezelői útnál leaszfaltoznák a csatlakozást, illetve a padkarendezés a munka után. 

 

Szőke István képviselő: Azt kell megnézni, hogy a vízelvezetést, hogy tudják megoldani. Azt 

a vizet, ami a parkolóból megindul, hol tudják elvezetni, mert az tönkreteszi az egész utat.  

 

Balassa Sándor képviselő: Igazad van, néztem, amikor a dolomitot hozták. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az út felújításának a költségvonzatára vonatkozóan 

tájékoztatom a testületet. A vár költségvetésébe beraktunk külsős munkákra 3 millió forintot. 

Ezt a Csoknyára, és az „Ivóka” építési költségeihez terveztük. Az „Ivókánál” maximum 300 – 

400 e Ft-ot fogunk elkölteni, de van egy ingatlanvételi ajánlatunk is, a Szirtisas Zrt. vételi 

ajánlatot tett a Külsőhegyi úti ingatlanrészünkre. Az ingatlancsík egy része útszélesítésre van 

kijelölve, a Zrt az útszélesítésen kívüli csíkot szeretné megvásárolni. A területrész 299 m
2
, ezt 

2,5 millió forintért vásárolná meg. Nekem ez lenne a kövesút felújításának a fedezete, 

amennyiben a testület úgy dönt, hogy értékesíti a területrészt. Amennyiben a testület úgy fog 

dönteni, hogy nem értékesíti a területrészt, akkor nincs fedezete az út felújításának. 

 

Szőke István képviselő. Visszatérve a Csoknyai útra, a teljes szélesség meg lesz mozgatva? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem, csak kátyúzás lesz a kövezésnél, illetve 1 m szélesítés. 

Ha azt nézzük, a mostani kavicsozással jól lehet közlekedni az úton. Lehet, hogy az első 

felsőszakadás után elviszi a víz, de az visszavihető. Elvileg a Kisfaludy utcában is lehet 

közlekedni… 

 

Szőke István képviselő. Meg kell csinálni.. 

 

Ódor Zoltán képviselő: A Kisfaludy utca elején most van az építkezés, az előbb járultunk 

hozzá, az úthasználathoz. Az új aszfaltozás nem fog tönkremenni? 
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Balassa Balázs polgármester: Az aszfaltozásig behordanák az építőanyagot. 

 

Szabó Tibor képviselő. A Kisfaludy utcát meg kell csináltatni, az siralmas állapotban van. 

 

Balassa Sándor képviselő: A Horváth Ép Kft-től én még kérnék az aszfaltozásra árajánlatot. 

 

Balassa Balázs polgármester: De akkor melyikről beszélünk? 

 

Balassa Sándor képviselő: Ha igent mondunk a telekértékesítésre, akkor menjen mind a 

kettő útjavítás. Ha a várhoz sok rendezvényt szervezünk, akkor kulturált közlekedést is 

biztosítanunk kell. 

 

Balassa Balázs polgármester. Ha elkészül az út, akkor elkerülhetetlen lesz, hogy 

egyirányúvá tegyük ezt az utat, főleg a nyári időszakban rendezvények idejére. 

 

Szőke István képviselő. Ha táblát csináltatunk, akkor végig kell nézni a falut, máshova is 

nagyon kellene. 

 

Balassa Balázs polgármester: A Kisfaludy utca aszfaltozására a Horváth Ép Kft-től is kér 

ajánlatot. Az árajánlat megérkezését követően visszatérnek a Kisfaludy utca aszfaltozására. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

50/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kisfaludy utca aszfaltozását szükségesnek 

tartja. Megbízza a polgármestert, hogy a Horváth Ép Kft-től is 

kérjen árajánlatot. 

A képviselő-testület az árajánlat ismeretében dönt a kivitelező 

személyéről. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előbb már említettem a Szirtisas Zrt vételi ajánlatát. Az 

önkormányzat tulajdonában lévő 678/2 hrsz-u ingatlanból a rendezési tervben szereplő 

útszélesítés után megmaradó 299 m
2
, 4 m széles és mintegy 75 m hosszú telkére tettek 2,5 

milliós ajánlatot. Két lehetőségünk van a területtel. Útszélesítésre olyan mértékben elvesz 

területet a rendezési terv, akkor is, ha nem lesz útszélesítés, hogy mi ott kialakítani semmit 

nem tudunk. Ha megmarad az önkormányzatnak, az útszélesítésre jelölt területen parkolót 

tudunk kialakítani, a fennmaradó résszel meg nem tudunk mit kezdeni. 

 

Szőke István képviselő: Jutnak-e ők olyan előnyhöz, ha összevonják a területet, kapnak 

építési telkeket? 

 

Balassa Balázs polgármester: Biztosan, nekik lesz két telkük. 

 

Szőke István képviselő: Akkor nem sok a 2,5 millió. 
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Szabó Tibor képviselő. Három telket is ki tudnak alakítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Három telket nem tud kialakítani, de kettőt így is ki tud 

alakítani. Ha úgy dönt a testület, hogy értékesíti, mindenképpen fel kell értékeltetni a telket, 

de ha úgy dönt, hogy nem akarja értékesíteni, akkor nem kér fel értékbecslőt. 

 

Szőke István képviselő. Volt erről az értékesítésről már korábban is szó. 

 

Lutár Mária körjegyző: Korábban is volt arról szó, hogy megvásárolja, csak az összeget, 

amit a képviselő-testület meghatározott soknak találta, és ezért nem vásárolta meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem zárkóznak el a 678/2 hrsz-u ingatlan értékesítésétől. Az 

ingatlan forgalmi értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kérjenek fel. Aki 

ezzel egyetért, kéri, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

51/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 678/2 hrsz-u ingatlan értékesítésétől nem 

zárkózik el. Az ingatlan forgalmi értékének meghatározására 

ingatlanforgalmi szakértőt kér fel. 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

Határidő. 2010. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Az idei évben viszonylag sok rendezvényt szervezünk, elég 

sok ingyenes reklámunk volt, illetve ígéret is van, viszont bizonyos helyeken történő 

megjelenés szükséges lenne. Az elmúlt évben reklámoztuk a Fuzine magazinba, mely 2 

nyelven jelent meg. Az Utazás kiállításon is találkoztam vele, a programokat reklámozták. Az 

idei évben háromnyelvű magazint adnak ki, magyar, angol és német nyelven. Kétoldalas 

megjelenés 85 e Ft + Áfa. Az a javaslatom, hogy az elmúlt év tapasztalata alapján az idei 

évben is a Balaton Fuzine magazinban reklámozzuk a rendezvényeket. Aki ezzel egyetért, 

kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

52/2010.(IV. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a FUNZINE Média által kiadásra kerülő 

Balaton Funzine magazinban történő megjelenésével egyetért. 

A magazinban történő megjelenésre 85.000 Ft + Áfa összeget 

biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő. 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Bejelentések, tájékoztatók 

 

Balassa Sándor képviselő: A kiültetett nyárfacsemeték mellett ott maradtak a szőlőkarók. 

Van olyan csemete, ami azért tört ketté, mert elfojtotta a hozzákötő zsineg, van, amelyik azért 

fog kettétörni, mert már nem tartja, és a szél a karóhoz csapkodja. 

  

Balassa Balázs polgármester: A közútkezelő ültette azokat a facsemetéket, mi olyat nem 

ültettünk, amihez karó kellett volna. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ki kell szedni, mert a védelmüket már nem szolgálja. A másik 

kérdése Magdihoz szól, a múltkori ülésen miért tartózkodott a szavazásnál? Úgy gondolom, 

ha valakinek más véleménye van, mint a többségnek, az hozza elő, ha nem hozza elő, 

szavazzon úgy, mint a többség. 

 

Káli Magdolna képviselő: Azért tartózkodtam, mert az információim és a jogi gyakorlat 

szerint, az alapítvány ellenes perek nagy része nem pozitív kimenetelű. A per is költséget 

jelent az önkormányzatnak is, és a falunak is. 

 

Balassa Sándor képviselő. Erre a válaszra nem számítottam, ez egy kibúvó válasz volt, ezt 

hallottuk, tudomásul vesszük. 

 

Ódor Zoltán képviselő: A nyári napokkal kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a testületet. 

A kulturális bizottság összeállított egy tervezetet, műsoridőkkel, fellépőkkel, összegekkel. 

(Ismerteti a tervezetet.) Musical Varázs együttes fellépése 3 alkalommal + 1 gyermek műsor 

lenne. Hármat fizetnének a negyedik fellépés ingyenes. Hétfőn könnyűzene a strandon, 

kedden operettest a várkávézó udvarán, itt Németh Zoltán anyagilag is támogatja az estet, 

szerdai napra szerveznénk egy táncnapot. Káli Magdolna képviselő társa egyeztet Szarka 

Gyulával egy divatbemutatóról. 

 

Káli Magdolna képviselő: Itt a környéken ez teljesen új lenne, Győrben volt illusztris helyen 

ilyen bemutató, 33 ruhakollekciót mutatnának be, konferáló illetve hat fiatal csinos leány 

kellene a faluból. Ez egy zenés bemutató lenne, valahol kapcsolódna a kultúrához is.  

 

Ódor Zoltán képviselő: Arra gondoltunk, hogy ez a táncnap is legyen változatos, fellépnének 

a Táncoló talpak, a hastáncosok, a Batsányi táncegyüttes. A Batsányi együttes olyan műsorral 

lépne fel, ami még itt nálunk nem volt, ez 60 – 70 perces műsor lenne az Alkotóház kertjében. 

Csütörtökön a Musical Varázs a gyerekeknek adna műsort, utána Keresztes Ildikó 45 perces 

műsora lenne a strandon, ezt folytatná a Musical Varázs 1,5 órás musical estje. 

Péntekre a United együttesre gondoltunk, ez élőkoncert lenne 1,5 órás, és belépőssé tenni. 

Szombaton retró zenés napot tartanánk, Molnár György lépne fel, klasszikus zenével kezdene 

és átmenne egy könnyűzenei műsorba. Polgár Tibort is megkerestem, felvetettem a 

támogatást, azt válaszolta lehet róla beszélnünk. 

Vasárnap az Obenzell-i fúvósok jönnének. A teljes költség 1.568.500 Ft. Az United együttes 

költségénél lehet eltérés a fénytechnika miatt. Ha Keszthelyen vannak, akkor csökkenhet ez 

az ár. 

Tavalyi évben felvettem a kapcsolatot a Keszthely Rádióval, a Süllő Fesztivál reklámozására. 

Most is beszéltem velük, árat nem közöltek, de, ha reklámozzuk a nyári napokat is a költségek 

tekintetében, tudunk alkudni. A Süllő Fesztivál reklámjára 3 napon keresztül fizettünk 26 e Ft 

helyett 12 e Ft-ot. Ezen érdemes lenne gondolkodni. 
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A postának is van egy belső lapja, 40 e példányban jelenik meg, sikerült beletetetnem a 

szigligeti programokat is. 

 

Szőke István képviselő: Az Obenzell-i fúvósok meghívásának költségeit ki fizeti? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ők pályázati pénzt szeretnének erre nyerni, ezért összehoztuk 

őket a vonyarcvashegyi fúvószenekarral. Az ő meghívásuk alapján jönnek Szigligetre, úgy 

néz ki a költségeket pályázati pénzből tudják finanszírozni. Természetesen, mivel 

testvértelepülés egy vacsorára meg kell hívni a testületnek. A vár költségvetésében szerepel 

reprezentációra költség, abból tudunk átcsoportosítani. 

Javasolom, hogy az ismertetett nyári napok rendezvénysorozatra 1.568.500 Ft-ot biztosítson a 

képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

53/2010.(IV. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Nyári napok rendezvénysorozatra 

1.568.500 Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés céltartaléka 

terhére. 

 

 

Szabó Tibor képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy az önkormányzatnak mekkora területe 

van a Ciframajorban? Elmondom, miért kérdezem. A Csonka toronynál egy terület szépen be 

volt kerítve. Most már lopkodják az oszlopokat, dróthálót. Nem lehetne a Ciframajorban 

kialakítani egy lerakó telepet, ahova össze lehetne hordani a nem használt, de még szükség 

lehet rá dolgokat. Nagyon rendetlen a sportöltöző, a műhely környéke, van ott tűzifa, deszka, 

hordó stb. Ott össze lehetne depózni az égetni való dolgokat, ne a volt szennyvíz-tisztítónál 

égessenek, ahol a parkot építgetik. Ne szanaszét legyen rakosgatva, mert látványnak csúnya, 

és hiába próbálunk kavicsozni, meg virágosítani, ha ezekkel tönkretesszük. Ezt egy ötletként 

vetettem fel, nem kritikaként. Ha lenne ilyen területe az önkormányzatnak a strandi 

oszlopokkal, dróthálóval be lehetne keríteni, és egy helyen lehetne tárolni a dolgokat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a helyzet, ha kritika, akkor is jogos, folyamatos probléma, 

hova rakjuk azokat az anyagokat, ami később még jó lesz, hasznosítható. Az a probléma, 

hogy a Ciframajorban olyan önkormányzati terület, ami megközelíthető nincs. Amik vannak, 

azok magánterületeknek a folytatása és nincs útja. A strandi oszlopokkal nekem más terveim 

vannak. Problémaként merült fel, hogy az őzek betaláltak a temetőbe, lelegelik a virágokat, 

összetapossák. Amikor elterveztük a zöldsövényt, nem gondoltunk arra, hogy lassan nőnek és 

nem védik meg a sírokat. Lehet, hogy a drótkerítés nem szép látvány, de a temetőkerítést meg 

kell oldanunk. Amint végzünk a nyári előkészületekkel ezt meg kell oldanunk, úgy gondolom, 

hogy erre a munkára még társadalmi munkát is lehetne szervezni, mert a hozzátartozók biztos, 

hogy szívesen eljönnének. 

A felvetésedre én is tudom, hogy ez a jelenlegi nem megoldás, foglalkozni kell vele. 

 

Balassa Sándor képviselő: A fehér kavics, 4 kamionnyi, ami megjelent a településen, az én 

hathatós segítségemmel került ide. 
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Balassa Balázs polgármester: Sok minden elkészült belőle, jó célra használtuk fel, 

köszönjük. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Meddig lehet horgászni a strandon? 

 

Balassa Balázs polgármester: Amíg nincs lánccal meghúzva. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kötelező meghúzni több százezer forintért, de arra is gondolnunk 

kell, amíg nem nyitunk ki hivatalosan, ha jó idő lesz, fognak fürdeni.. 

 

Szőke István képviselő: A kapukat is be kell zárni, bemennek a partig autóval, a padokat 

felszedik, teljesen odahordják a partra.  

 

Ódor Zoltán képviselő: Azért kérdezi, mert a kölcsönzőstől odahordják a gumikat, a 

kirándulók sétálnak a parton, és kerülgetik az autógumikat. Nagyon ronda látvány. 

 

Balassa Balázs polgármester: Elég sok negatív tapasztalat van a horgászokkal. Sajnos a 

társadalom így működik, mindig is voltak, vannak rendetlen emberek. 

 

Ódor Zoltán képviselő. Másik kérdése. A kikötőnél kihordták a bakokat, amivel szállítják a 

vitorlásokat, az, kinek a területe, meddig tartják ott, mert az is nagyon ronda látvány.  

 

Balassa Balázs polgármester: A Mahart területén vannak, 2 db van önkormányzati területen. 

 

Szőke István képviselő: Hamarosan a Ciframajorba lesznek leszállítva az idei évben. 

 

Balassa Sándor képviselő. Ez csúnya, az meg gusztustalan, hogy a lenyesett ágat, meg a 

zöldnövényzetet, odarakják a bejáró végéhez. 

 

Janauscek József: Ígéretet tettem, hogy vásárolok kettő darab nyárfát, de egészségügyi 

problémáim miatt eddig elmaradt. Láttam, hogy a stranddal szembe kettő db ki van száradva, 

helyette vásárolnák. Hogy lehet ezt elintézni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Felhívom a kertészetet, mert ilyenkor már csak földlabdásat 

szabad ültetni, a másik félő, hogy nem ered meg. Megkérdezem, mennyibe kerül a földlabdás, 

tájékoztatni foglak az áráról. 

Tájékoztatom a testületet, hogy a Szigliget Községért Alapítványt vizsgálta az ügyészség. Az 

utóbbi időben nem végzett aktív munkát, elmaradtak az összejövetelek. Az ügyészség 

felszólította az önkormányzatot, hogy jogilag rendezzük le az alapítványt. Válasszunk olyan 

vezetőséget, akik ellátják jogilag is a feladataikat. Volt alapítványi ülés, ahol abban maradtak, 

hogy két héten belül jelzik a tagok, hogy kik szeretnének maradni, kit javasolnának maguk 

helyett, hogy a testület véleményezni tudja a személyeket. 
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.15 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

Ódor Zoltán 

képviselő 

jkv.hitelesítő 

 

 

 

 


