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

képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő felkészülésről 

 

2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 

 

3./ Szigliget Községért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

 

4./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, és a nyári időszakra történő felkészülésről 

 

Balassa Balázs polgármester: A közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót képviselő társai 

kézhez kapták. A statisztikai adatok alapján a település közbiztonsági helyzete javult.  

 

Dr. Smura János kapitányságvezető: Köszönti a testület tagjait. Június hónapban 

reményeink szerint a rendőrőrs átkerül Révfülöpről Badacsonytomajra, ugyanazzal a 

létszámmal fogunk dolgozni, a számítástechnikai eszközök korszerűbbek lesznek, valamilyen 

szinten előrelépést fog jelenteni kapitánysági szinten, az őrs tekintetében mindenképp. A 

statisztikai adatok javulást mutatnak, de félő, hogy ezt a végtelenségéig nem lehet 

csökkenteni. A nyári szezonban többszörösére emelkedik a településen élők száma, és aki 

nyaral, hajlamos arra, hogy az alapvető biztonsági dolgokat elfelejtse, és ezt használják ki a 

bűnelkövetők. A bűncselekmények jelentős része vagyon elleni bűncselekmény, ezen belül is 

a lopások száma magas. Az állampolgárokban is kellene tudatosulni, hogy tegyék meg az 

alapvető biztonsági rendszabályokat, melyekkel saját vagyontárgyaikat óvhatják. A jól 

működő polgárőrség nagyban segíti a rendőrség munkáját, az emberek biztonság érzete nő. 

Tavaly is elmondtam, sokat segít, ha például nyári este elmennek a párjukkal sétálni, vegyék 

fel a polgárőr mellényt, mert aki rossz szándékkal jön a településre, és polgárőrrel találkozik, 

az továbbáll. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szezonban 12 fővel lesz az őrs erősítve, azt jelenti, hogy 

a 12 főt elsősorban a Balaton parton szeretnénk foglalkoztatni, illetve a szakközépiskolai 

hallgatók közül is kerül le 9 fő, valamint 3 főiskolás is fog érkezni, tehát gyakorlatilag az őrs 

létszáma bővülni fog, hozzásegít munkatársaim eredményes nyári munkájához. Reméljük, 

hogy a rendőri jelenlét megakadályozza a bűncselekményeket, mert sokkal hatékonyabb a 

megelőzés, mint a bűncselekmények felderítése. A nyárra készülünk, nemcsak mi, az egész 

megye. Bízunk benne, hogy az erősítés hasznos lesz a település számára. 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára tudjátok, a polgárőrség megújult, az elmúlt évhez 

képest szerintem többet mozognak. A településőrök jelenléte is visszatartó erő, fokozottabb a 

közrendért dolgozók megjelenése a településen. Ritka az a nap, hogy ne találkoznánk 

rendőrautóval is. Az épület, ahol jelenleg a körzeti megbízotti iroda működik, pályázati 

támogatással felújításra kerül. A felújítás ideje alatt a polgárőrség helyiségében meg fogjuk 

tudni oldani az iroda működését. 
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Ódor Zoltán képviselő: Köszönetemet fejezem ki a körzeti megbízottnak a rendszeres 

látogatásért. A 71-es úton 70 km-es sebességkorlátozó táblát helyeztek ki, sajnos így is volt az 

idei évben is baleset. Lehetne-e még valamilyen korlátozást kihelyezni, mert most fog jönni a 

nyár. 

 

Dr. Smura János kapitányságvezető: A közútkezelővel egyeztetve lehetőség van rá. Az a 

kérésem, hogy a kapitányság felé írásban jelezzék, ez alapján megkeressük a közútkezelőt és 

felmérjük a lehetőségeket. Január 1-től van a kapitányságnak egy saját sebességmérő 

készüléke, melyet használnak. A KRESZ módosulása miatt lehetőségünk van olyan helyen is 

parkolni, ami nem helyénvaló, és élünk is ezzel a lehetőséggel. Nem az a célunk, hogy 

beálljunk a 40-es sebességkorlátozó tábla mellé és mérjünk, a célunk az, hogy a gyorshajtókat 

kiszűrjük, mert a baleset többsége a gyorshajtás miatt következik be. Volt rá példa, hogy a 

közútkezelővel közösen egyeztetve Badacsonytomajon került kihelyezésre sebességkorlátozó 

tábla. 

 

Balassa Balázs polgármester: A sebességkorlátozó tábla kihelyezését is mi kértük, de úgy 

emlékszem, hogy 50-es vagy 60-as sebességkorlátozást kértünk. Az mondták, hogy az nem 

indokolt. A korlátozás mellett kértük, jó lenne zebra is, mert a másik oldalon lakóövezet van, 

és a nagy forgalom mellett balesetveszélyes a kisgyermekkel történő átkelés. Sebességmérő 

kihelyezésével kapcsolatban képviselő társam is tudja, hogy éjszaka is használják. 

 

Dr. Smura János kapitányságvezető: Tapolca Város Önkormányzata lehetőséget biztosított, 

hogy a honlapján külön helyet biztosítanak a rendőrségnek, ahol egy hónapra fel van tüntetve, 

hol helyezik el a sebességmérőt. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöni a beszámolót. Amennyiben nincs kérdés, javasolja, 

hogy a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

79/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közbiztonság helyzetéről és a nyári 

időszakra történő felkészülésről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 

 

Balassa Balázs polgármester: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló 

beszámolót képviselő társai kézhez kapták. Évente egy alkalommal gyermekvédelmi 

tanácskozásra kerül sor, az érintett jelzőrendszeri tagokon kívül a családgondozóval, a 

települések polgármestereinek részvételével, a rendőrség képviselőjével kiegészülve történik a 

tanácskozás. A tanácskozás után örömmel állapítottam meg, hogy az elmúlt években végzett 

munka eredményeképpen az emberek belátták, hogy a család szerepe milyen fontos a 

nevelésben, így egyre kevesebb a problémás gyermek. Amikor 7 éve polgármester lettem, 

voltak számomra riasztó példák. Ha ezekre a családokra visszagondolok, egyértelműen azt 

kell mondanom, hogy sikerült jó útra térniük. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki 

ebben a munkában részt vett, mert egy közösség alapja a család, és ha ott rend van, sokkal 

könnyebb egy települést működtetni, irányítani. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket 
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képviselő társai tegyék meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javaslom, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

80/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben képviselő társai hozzájárulnak a 3./ napirendi 

pont előtt Szászi Endre bérleti ügyét előre vennék, azt tárgyalná a testület. 

Szászi Endrétől kaptam egy levelet az előző testületi ülést követően. Szeretné, ha a 

beadványát újból tárgyalnánk, és ezen személyesen is itt lehetne. Úgy gondolom a beadványt, 

a képviselő-testület ismeri, az lenne a kérésem, ha ki szeretné egészíteni, azt tegye meg. 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: A jegyzőkönyvet nem ismerjük, de úgy hallottuk sok 

kérdés merült fel a beadványunkkal kapcsolatban. Azért jöttünk el személyesen, mert úgy 

lehetne tisztázni, ha a felmerülő kérdésekre válaszolhatnánk. 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület amikor vitatta a beadványt, a döntés 

meghozatalánál a fő oka az volt, hogy születettek az elmúlt időszakban olyan bérleti 

jogviszony meghosszabbítások, ami visszagondolva elindított, elindíthatott egy olyan 

„hullámot”, ami azt célozza, hogy mielőtt a bérleti szerződés lejár, előtte egy hosszú távú 

szerződés kötessen és bebiztosítsa magát a bérlő. Ezáltal a testület úgy gondolta, hogy a 

„versenyszellem”, illetve, hogy megpályáztassuk a bérleményeket sérült, ami a ciklus elején 

cél volt. Ehhez képest több döntésünk is volt, ami ezzel ellentétes és a testület álláspontja az 

volt, hogy szeretné ezt a folyamatot visszafogni. A másik, mivel ez egy élő szerződés, nekünk 

a ciklusunk szeptemberig, vagy októberig tart, ezért lehetősége lenne a következő testületnek 

is arra, hogy döntsön a bérlő személyéről, ezért úgy döntött a testület, hogy átadnánk a 

lehetőséget a következő testületnek. Ezek voltak az érvek, ami alapján a testület úgy döntött, 

hogy most nem támogatja a bérleti szerződés hosszabbítására vonatkozó kérelmet. 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: Lehet, hogy a mi esetünkben sokkal előnyösebb lenne, ha 

ez a bérleti szerződés úgy járt volna le, ha nem esik egybe egy választási ciklussal is. Amit mi 

kérünk, sajnos van sokkal fontosabb üzlet ennél, sajnos egy holt időszakba lépünk és 13 év 

után, ami nemcsak egy üzleti tevékenység volt, hanem a turisztikán át a helyi rendezvények 

támogatásán felül, mindenféle irányba elkanyarodott, és úgymond élő importja voltunk ennek 

a közösségnek. Egy olyan holt időszakba kerülünk, amikor el kell hagynunk a bérleményt és 

teljesen bizonytalanná válik a sorsunk. A másik ok, mi lesz, ha az önkormányzat, a képviselő-

testület teljesen megváltozik. A másik testület nem ismer bennünket úgy, mint akivel 7 éve 

együtt dolgoztunk. Amiket leírtunk az ajánlatba, az egy javaslat volt, nem muszáj annyi évnek 

lenne. A beruházások, amiket leírtunk úgy éreztük, hogy szükséges lépés. Az elektromos 

rendszer biztonsága megmaradjon, hogy biztonságosan lehessen üzemeltetni a 

berendezéseket. Az ajtó annyira elhasználódott, hogy mindenképp meg kellene újítani, 

természetesen tájba illő lenne, de ehhez sem ragaszkodunk, a testületnek lehet más döntése, 

ami nem ebbe az irányba megy, függetlenné teszi a bérlemény meghosszabbításától. Mi 

nyitottak lennénk minden megoldásra, csak nagyobb biztonságot szeretnénk a jövőre. 
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Balassa Balázs polgármester: Nem titok, a jegyzőkönyvek ismertek, az Interneten nyomon 

követhetők. Én támogattam a kérelmet, és azért támogattam, mert olyankor is nyújtottak 

szolgáltatást, amikor senki más nincs nyitva, télen, kora tavasszal. Azért is támogattam, mert 

nekem fontos, hogy a bérlővel jó kapcsolatban legyünk, ne legyenek olyan gondjaink, hogy 

úgy kelljen a bérleti díjat „kiverni”. Ez a másik oldala, de ami érvek elhangzottak, az is 

logikus, miért mi döntsünk, amikor csak pár hónap van vissza és a döntés a következő testület 

időszakára vonatkozik. A másik, amire először is kitértem, a testület ezt a tendenciát szerette 

volna megállítani, hogy ne a bérleti szerződés lejárta előtt döntsön a testület. 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: Legyen olyan feltétel, amit egy pályáztatásnál is 

alkalmazna a testület. 

 

Balassa Sándor képviselő: Általában hatásos szokott lenni, ha megjelennek a beadványt 

adók a testületi ülésen. Senki nem rossz szándékkal gondolt rátok, sem a személyetekre, sem a 

tevékenységetekre. Mindenki hangsúlyozta, hogy jó a szolgáltatás, amit nyújtatok. Én tartom 

magam az álláspontomhoz, amit a polgármester mondott, részben én fogalmaztam meg, 

részben más. Gyakorlatilag a polgármester összefoglalta, ami a testület állásfoglalása volt. Én 

tartom magam a korábbi döntésemhez. 

 

Szászi Endre: Odáig nem jutottunk el, hogy a pályáztatásnak milyen…., hogy történjen a 

pályáztatás. Mit kér az önkormányzat ezért az üzletért bérleti díjat, mert mint a 

beadványomban jeleztem a beruházás szükséges. Mennyi pénzt szeretne kapni az 

üzlethelyiségért, a helyért. Abba nem szeretnék belemenni, hogy lejárt a szerződés, kiíródik 

egy olyan pályáztatás, ami jó út. Lehet, hogy jó út, de megjelennek olyan pályázók, akik azt 

mondják nekik semmi sem drága, legyen az övék. Aztán, hogy mit fog benne csinálni, hogy 

fog működni, ezt már megtapasztalta mindenki. Ezért szeretnénk kérni, hogy a testület 

gondolja át a döntését. A bérleti viszony lehetne 5 év, mennyit szeretne kapni a testület, ne én 

mondjak összeget. Mindenki tudja a Szent György-hegyen élünk, a vállalkozásomat nem 

vittem át, itt vagyunk a településen. Nem olyan nagy volumenű üzletről van szó, úgy 

gondoltuk, azért jöttünk el, hogy a testület átgondolná döntését… 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: Ez nemcsak nekünk jelente tervezhetőséget, hanem a 

településnek is, mert tudná, hogy mire számítson. 

 

Balassa Balázs polgármester: A testületben egy pillanatra nem fogalmazódott meg, hogy a 

családdal, a szolgáltatással lenne problémája. Egyértelműen az, hogy egy tendenciát 

szerettünk volna megállítani, amit mi generáltunk. Ez volt a döntés fő mozgatórugója. Lehet, 

ha nem lennének választások, más döntés születik, de ez elég fontos érv, hogy ne hozzunk 

olyan döntést, amit a következő testület időszakára vonatkozik. Ettől függetlenül, ha jól 

értem, nem ragaszkodtok a 10 éves bérleti szerződés hosszabbításához, a bérleti díj nagyságát 

reálisnak tartanátok, ha a testület megemelné, mert nem követi a mostani árfekvést, és a 

beruházásokat, amiket terveztetek végrehajtani, mind azt szolgálná, hogy a biztonságos 

működtetést szolgálja. Kérdezem a képviselő-testületet, hogy kívánja-e felülbírálni ennek 

ismeretében a döntését. 

 

SzabóTibor képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

 

 



 6 

Békefi Péter alpolgármester: A 10 év szokatlan volt, én ezt az Endrének is elmondtam, 

illetve a választások közeledte miatt nem vállaljuk fel ezt a döntést. Nem szeretek 

magyarázkodni, Endréhez személyes kötődésem van, magamban elgondolkodtam, amit most 

el is mondtatok, hogy legyen rövidebb az idő. Azt gondolom, kérhetem képviselő társaimtól, 

hogy mérlegeljünk, és ezt fogjátok fel személyes kérésnek, hogy az Endre esetében hozzuk 

meg ezt a döntést egy rövidebb időre. Ha kérdés lesz, 5 évet én meg tudok szavazni.  

 

Ódor Zoltán képviselő: Mi az a bérleti díj, ami elfogadható lenne. Nekem se az Endrével 

volt problémám, amit a Sanyi is mondott, jó lenne megszakítani a pályáztatás nélküli 

hosszabbítást, többször is tartózkodtam a szavazásnál. Nem tudtam, hogy az Endre ide van 

állandóra bejelentkezve, ide fizeti az adót. Ez nekem pozitívum, de nagyon meg kell 

gondolnom, mert valahol a jogi oldalát is néznünk kell. 

 

Szabó Tibor képviselő: Elnézést, hogy késtem, és csak most értem ide, így nem hallottam az 

Endre bevezetését, de talán jobb is, mert a múltkor is elmondtam, 12 éve ülök itt ennél az 

asztalnál, és az utóbbi időben kezdett divatba jönni, hogy mielőtt lejárna a bérleti szerződés a 

bérlők gyakorlatilag, nem akarják elfogadni. Nem szeretek egy dologban többször szavazni, 

és mindig másként, ez az igazság. Azt kérdezem, mért kell félni, újabb megpályáztatástól, 

akkor, amikor magabiztosan vezetitek. Mért kell félni egy újabb megmérettetéstől, mert amit 

teremtettetek az egy fél siker a következő pályáztatásnál. Nem is etikus olyanban dönteni, 

amit a következő testület visz magával. Nem azt jelenti, ha nincs meghosszabbítva egy 

szerződés, hogy nektek nincs esélyetek. Akárki lesz utánunk, ugyanúgy tisztába lesz azzal, 

amit ti ott csináltatok, ugyan olyan eséllyel pályázhattok. Nem az a cél, hogy állandóan 

változtatni az üzleti partnert, hanem az a cél, hogy ne legyen ebből divat, ha valaki valamihez 

hozzájut a képviselők, azt biztosítják életük végéig. Nem, nem erről szól. Bárhogy teszi fel a 

Balázs a kérdését, én egyszer döntöttem, én nem fogom megszavazni a hosszabbítást, most is 

azt mondom, szívből kívánom és a következő testületnek tanácsolni fogom, hogy a 

pályázatodat fogadják el. A másik dolog, amit ti ott csináltatok, nem igényelt egy őrült nagy 

beruházást, persze, ha olyan dolog lenne, amibe több milliót bele nyomtatok, hogy praktikus 

legyen, persze az ember azt mondja, hogy nehogy elvesszen az a pénz, de hát azt minden 

tudjuk, hogy ilyen nem történt. Azt mondom meg kell próbálni a pályázatot beadni, mert nem 

gondolom, hogy itt olyan konkurencia jelenne meg, amiből ti rosszul tudtok kijönni.  

 

Szászi Endre: Tisztességesen jöttem, nem úgy jöttem, hogy lejárt a szerződésem, 

hosszabbítsuk meg. Van egy beruházás, amit meg kellene csinálni az üzletben, az idén is, 

aminek van egy összege. Hál Istennek van igény az önkormányzatnál a boromra, akkor azt 

mondom, legyen neve a gyereknek, nem 12 vagy 24-et odaadogatunk, hanem én felajánlok 

minden évben 100 palackkal, ami 100 ezer Ft értékű bor és örülök neki, hogy kóstolják. Ez 

egy beadvány volt, amit megvalósítunk, a vállalkozó beépíti, megvalósítja, és az 

önkormányzat egy új bérleti díjat szab meg neki, mert ennyi most a piaci értéke az üzletnek és 

ezt fizetjük 5 évig. Ez az egyik, a másik, amit mi ott kialakítottunk pénzügyileg nem volt 

olyan nagy, de amit nem lehet pénzbe kifejezni, minket mindig megtaláltak ott, mindig az a 

személyzet volt ott, mindig mi voltunk mögötte. Miért félünk a pályáztatástól. Az 

önkormányzat kiír egy pályázatot valamely egységre, beérkeznek az ajánlatok, bontás van, 

mindenki tesz egy ajánlatot. Ott már nem fog a 13 év latba esni, a sötét boríték fog dönteni. 

Mindenki tudja ez egy frekventált hely, vannak jobb és rosszabb üzleti napok, de mi mindig 

többet nyújtottunk, információt is adtunk. 
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Szabó Tibor képviselő: Szeretnék válaszolni. A testület soha nem volt annyira anyagias, 

hogy csak az anyagiakat vegye alapul. Amit leírtál abban volt villanyszerelés, ajtó csere és 

előre beleírtad a bérleti díjemelkedést, ami nekem egy kicsit magas. Mondok egy példát, van 

egy parkgondozó, aki ráadásul rokonom, de lejár a szerződése januárban, és idejönne, hogy 

szeretne hosszabbítani, mert befektettet. Őneki se szavaznám meg, mert nem tudjuk kordába 

tartani ezt a dolgot. Nemcsak neked van szerződéses jogviszonyod, vannak többen is. 

Gondold el, mindenki így jönne, ezért volt az, hogy próbáltuk helyretenni, álljunk le, mert 

kezelhetetlenné válik. Én egyszer már döntöttem, most is azt mondom, részt kell venni a 

következő megmérettetésen, és drukkolni fogok. Ha így folytatjátok, a tiétek lesz a 

következőben is. 

 

Szőke István képviselő: Én mindenképp támogatlak, olyanképp, hogy indulj a pályázaton, ha 

lesz. Attól nem kell félni, hogy bárki idejön, a pályázatot az önkormányzat fogja kiírni, volt 

olyan pályázat, hogy csak helyi pályázhatott. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt nem tudhatjuk, hogy a következő testület milyen 

pályázatot fog kiírni. Ma olvastam az újságban a testület 4 tagú lesz, családi körben ketten 

megbeszélik és máris döntés lesz. 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: Ennek van egy másik oldala is. Hogyha van más szempont 

is, akkor ez egy biztonság is lehet előre. Pontosan az ellentéte, nem az elfogultságot, hanem a 

jogbiztonságot szolgálná, az a szempont, ami benn lenne a pályázatban is, az a szempont 

érvényesülne most nálunk megtámadhatatlanul és nincs benne az a rizikó, hogy üresen áll 

három hónapig. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Én azt a kérdést tenném fel a képviselő-

testületnek, hogy kíván-e bárki változtatni előző álláspontján, mielőtt feltenném szavazásra a 

kérdést. 

 

Szőke István képviselő: Ezt most meg is kell szavazni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Így van. Ez alapján tudom feltenni a kérdést. Szeretném 

megkérdezni a képviselő-testületet, hogy ki az, aki módosítani kíván az előző testületi ülésen 

elhangzott álláspontján. 

 

Hárman módosítani kívánnak. 

 

Felteszem szavazásra a kérdést. Ki ért egyet azzal, hogy a következő testületi ülésre 

előkészítve, - bérleti díj meghatározással, a feltételek meghatározásával 5 évre - pályáztatás 

nélkül bérelhesse Szászi Endre. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

81/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kisfaludy u. 26. szám alatti üzlethelyiség 

bérletére vonatkozóan – a bérleti jogviszony 5 évre történő 

pályáztatás nélküli meghosszabbítására, bérleti díj 

meghatározására, feltételek meghatározására – előterjesztést kér. 
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Megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztést készítse el. 

Határidő: soron következő testületi ülés 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A feltételekkel kapcsolatban egyeztetni fogunk, a bérleti díjat 

a hasonló bevételű bérleményekhez igazítva fogjuk megállapítani. 

 

Balassa Sándor képviselő: Most is azt tudom mondani, hogy a személyes megjelenés 

varázsa jelenik meg a döntésnél. Nekem nem tudtál olyan újat mondani, hogy az előző 

átgondolt döntésemet megváltoztattam volna, és nem volt téma a bevétel. 

 

Szásziné Dr. Horváth Henrietta: Ha nem volt téma, akkor miért járna rosszabbul a falu? 

 

Balassa Balázs polgármester: Itt elvekről volt szó, nem rólatok volt szó. Elindult egy 

tendencia. Úgy gondolta a testület, hogy legalább a végén következetesnek kellene lenni, 

ahhoz visszatérve, ahogy ezelőtt 4 évvel elindultunk. 4 éve meghatároztunk egy irányvonalat, 

amitől többször is eltértünk, de a végén igenis azt mondjuk, hogy legyünk hűek magunkhoz. 

Sajnálatos, hogy ez pont nálatok jött ki, de hangsúlyozom, ez nem személyekről, elvekről 

szól. 

 

Szabó Tibor képviselő: Én biztosra veszem, hogy nem lesz még vége, mert jönnek majd 

mások is, és akkor leszünk igazán bajban. 

 

Békefi Péter alpolgármester: A következetes tendenciánk így nézett ki, végig, végig, végig, 

Szászi Endre nem. Akkor azt mondom, hogy legyetek következetesek egy következő 

ciklusban is, vagy akkor lettünk volna már az első évben is. 

 

Szabó Tibor képviselő: Általában akkor is így szoktam szavazni, ha nincs itt a kérelmező… 

 

Balassa Sándor képviselő: Mielőbb továbbmennénk Péter hozzászólására reagálnék. Három 

dologról beszélünk. Fűnyírás, vagy itt voltam, vagy nem, arra nem emlékszem. Németh 

Zolikáról, az Osziról. A Zolikát nem említem, mert ebben megint nézetkülönbségünk lesz. Az 

Oszit azért támogattam, mert olyan jellegű beruházásokat végzett a büfén, amiket nekünk 

kellett volna megtenni, mint bérbeadó, mert abban az állapotban nem tudjuk bérbe adni. 

 

Szőke István képviselő: Ez nem igaz, mert a szerződés szerint olyan állapotban kell 

visszaadni, ahogy megkapta. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Támogattuk mi már a legelső ülést követően az Oszit, én akkor 

a Balázs érveit fogadtam el, hogy rendesen fizet, érdemei vannak. Tudjuk jól, hogy utána 

beadtak kéthéttel később egy kérelmet, hogy legyen kevesebb a bérleti díj. Én nagyon rosszul 

éreztem magam a helyünkben, de ez nem baj. Nem nagyon voltak beruházások, azt mondtuk, 

legyen szigligeti, ne is legyen más Zolikáék esetében. Elmondtam, hogy személyes 

indíttatásból döntöttem így, hülye voltam, ha négy évig így szavaztam, most legyek 

következetes. Tudom, hogy szokatlan a személyes indíttatás, de én nem tudok színészkedni. 

Pont a barátomnak ne szavazzam meg, amikor a négy év alatt mindenkinek megszavaztam. 

 

Balassa Sándor képviselő: Egyikőtök szavazatát se kérem számon, félre ne érts. Én csak 

elmondtam a véleményemet. 



 9 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt a beszélgetés folytassuk testületi 

ülést követően, térjünk át a 3./ napirendi pont tárgyalására. 

 

 

3./ Szigliget Községért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: Kosztolányi Dénest nem tudtam elérni. Csiszár Jenő nem 

határolta el magát, de nem tudott dönteni, a hét végén tud választ adni. Simon Péter elfogadja, 

annyi a kérése, véglegeset akkor mondana, ha a tagok névsorát elküldöm hozzá. Bakos Attila 

elfogadta. Annyi gondom van, végig néztük az ügyészség indítványát, a javaslat az, hogy 

mivel az önkormányzat hozta létre, a polgármester nem venne részt az alapítvány 

munkájában, tehát helyettem is kell egy személy. Megpróbáltam Szabó Lászlóné Terikét, azt 

mondta, hogy köszöni szépen, de neki van az iskola alapítványa, ebbe nem szeretne 

belefolyni. Ott vagyunk, hogy nincs meg a megfelelő létszám. Várom a testület javaslatát, 

hogy kit keressek meg. Van az alapítványnak egy Ellenőrző Bizottsága, ahol Kertész Márton, 

Ódor Zoltán és Balaton László a tag. Hogyan működik, a bizottság tagjait meg kell keresni, 

hogy folytatják-e, ha nem helyettük is új tagokat kell keresni. Ódor Zoltán képviselő társát 

megkérdezi, hogy az Ellenőrző Bizottsági tagságot el tudja e látni? 

 

Ódor Zoltán képviselő: Igen, elvállalom továbbra is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Balaton Lászlót, Kertész Mártont felhívom, ha továbbra is 

vállalják, akkor helyettük nem kell új tagokat keresni. Az lenne a kérésem, hogy személyekre 

adjatok javaslatokat, és amíg nincsenek nevek, addig javaslom, hogy a napirendi pontot 

vegyük le, a következő testületi ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Két kérelem érkezett a várban, illetve a strandon szeretnének 

10 % kedvezményt kapni a belépőjegy árából. Egyik kérelmező a TravelMateCard Kft, 

Internetes Útitárskártya Hálózat keretében kéri a kedvezményt, a másik a keszthelyi Nyugat-

Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft, akik megjelentetnek egy kiadványt. Ahol 

reklámoznák a községet. Másoknak megállapítottuk a kedvezményt. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kik a mások? 

 

Balassa Balázs polgármester: A badacsonyi Turisztikai Egyesületnek, a Szigliget-i 

Turisztikai Egyesületnek és a Hajózási cégnek. 

 

Szőke István képviselő: Nagyságrendileg ez mit takar? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem kiszámítható. Ők kifejtenek egy propagandát, vannak, 

akik igénybe veszik a kártyarendszerüket. Mondok egy extrém példát. Eljut ez a propaganda 

anyag 200 emberhez, ebből mondjuk 50 ember igénybe veszi a kártyát, a másik 150 ember 

nem veszi igénybe a kártyát, de meglátják a reklámot és ellátogatnak a várba, a strandra. 
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Idézőjelbe mi is nyerhetünk, ők is nyerhetnek, ez így lemérhetetlen. Mi egy reklámot kapunk 

ezért a szolgáltatásért. Azért mondtam a 10 %-ot mert a gépekbe ez van benn. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem tudom hogyan szavaz a többség, ne hogy az legyen, hogy a 

nemleges válaszom nem lesz megindokolva. Nem tartom szükségesnek e két szervezetnél a 

kedvezmény bevezetését. 

 

Szabó Tibor képviselő: Attól függ mekkora a reklámanyag. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Útitárs kft Internetes megjelenéssel biztosít reklámot, a 

keszthelyi kft szóróanyagot is készít. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Biztos lenne, aki megjelenik itt a kártyájával, de lesz olyan, 

aki meg is nézi ezeket az oldalakat, sokat nem vesztünk vele, de nem is nyerünk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy konkrét javaslat hangzott el. Ki ért egyet azzal, hogy ne 

biztosítsunk a két kérelmező részére 10 % kedvezményt a várban, illetve a strandon. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

82/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a várban, illetve a strandon a 

TravelMateCard Kft, valamint a Nyugat-Balatoni Turisztikai 

Iroda Nonprofit Kft részére a belépőjegyek árából kedvezményt 

nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a kft ügyvezetőit a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Király Józsefné nyújtott be kérelmet a strandon főtt kukorica 

árusításra. Úgy gondolom, adjuk meg továbbra is a lehetőséget. Az elmúlt évben a bérleti díj 

51 e Ft volt. A bérleti díjat az inflációval emeljük meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

83/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Király Józsefné Badacsony, Római u. 236. 

szám alatti lakos részére a strand területén 2 m
2
 nagyságú 

területet biztosít 2010. június 1-től 2010. augusztus 31-ig 

terjedő időszakra főtt kukorica árusítás céljára. 

A bérleti díj összegét 53.000 Ft-ban állapítja meg. 
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Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt tájékoztassa, a 

bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010.május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Gelencsér Tamás az előző évekhez hasonlóan a strandon 

szeretne kürtőskalácsot árusítani július 1-től augusztus 31-ig. Az elmúlt évben 200 e Ft bérleti 

díjat fizetett.  

 

Szőke István képviselő: Éves bérleti díj, vagy csak a szezonra, mert ha szezon, akkor mit 

keres ott a faház, ha éves, akkor négyzetméter. Ezek a furcsa dolgok a strandon. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szezonra vonatkozik a bérleti díj. Azt tudom, hogy a Süllő 

fesztiválon is árusított, de most nincs ott a faház. Arról is döntsenek, hogy csak ezalatt az idő 

alatt működtetheti, és nem tárolhatja ott a faházat. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, igény van rá, lehetőséget kapjon, de ne tárolja ott 

a faházat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Gelencsér Tamás részére 

kürtőskalács árusításra biztosítsák a lehetőséget, azzal a feltétellel, hogy július 1-től augusztus 

31. tárolhatja a strand területén a faházat. A bérleti díjat az inflációval emeljék meg. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

84/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Gelencsér Tamás Badacsonylábdihegy, 

Római u. 175. szám alatti vállalkozó részére a strand területén 6 

m
2
 nagyságú területet biztosít kürtőskalács árusítása céljából 

2010. június 01-től 2010. augusztus 31-ig. A bérelt területen 1 

db mobil faház helyezhető el, melyet a bérleti idő lejártát 

követően köteles a bérlő elszállítani. 

A bérleti díj összege 208.400 Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tartózkodtam, mert én engedtem meg, hogy ott tartsa a 

strandon. 

 

Szőke István képviselő: Ha ezt elmondod, teljesen más lenne a dolog. Az ember az 

észrevételeit elmondja, de ezek szerint jobb, ha…. 
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Balassa Balázs polgármester: Nincs ezzel semmi gond, én vállalom a döntésem. 

Tarjányi Sándortól jött egy beadvány. Jelezte, ha a képviselő-testület továbbra is fenntartja azt 

az elképzelését, hogy a 71-es út mellett a kerékpár-kölcsönzős, büfés épületet szeretne 

felépíteni, amiről 3 éve volt szó, akkor ő szívesen tárgyalna a feltételeiről. Kívánunk-e ezzel 

foglalkozni. A rendezési tervben a lehetőség adott rá. Azon kell gondolkodni, hogy kívánunk-

e egy személlyel tárgyalni, vagy azt látjuk, van rá igény, kiírjuk, megpályáztatjuk. 

 

Szabó Tibor képviselő: Meg kell pályáztatni. A tervek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat terveztetné meg, és ugyanabban a 

konstrukcióba, mint a strandi egységek, a nyertes pályázók építenék fel. X időre nem kérnénk 

bérleti díjat, utána, pedig újra pályáztatnánk. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Elég régen ki volt írva, nagy érdeklődés nem volt. Nem lenne 

jó elmenni, az mellett, aki érdeklődést mutat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha komolyan érdekli, akkor pályázni fog. Jelezni fogom felé, 

hogy a képviselő-testület újra megpályáztatja, a pályázati kiírást előkészítjük. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

85/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A képviselő-testület a 71-es út melletti kerékpár-kölcsönző, büfé 

építésére, üzemeltetésére pályázatot ír ki. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást készítse el. 

Határidő: 2010. július 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkaptuk a strandi rendezvénytervezetet, diszkó. Június 19-

től folyamatosan minden szombaton diszkó, és nosztalgia est váltja egymást. Amennyiben 

nincs észrevétel, javasolom, hogy az előző években meghatározott feltételek mellett június 

19-től augusztus 21-ig szombatonként diszkó, illetve nosztalgia est legyen a strandon. Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

86/2010.(V. 20.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A képviselő-testület az Esterházy Pince Szigliget Kft részére 

engedélyezi a strand területén zenés rendezvények tartását az 

előző években meghatározott feltételek mellett 2010. június 19-

től augusztus 21-ig szombatonként, egyik héten diszkó, másik 

héten nosztalgiaest. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2010. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Szabó Tibor képviselő: Megkérdezném, hogyan áll a per az alapítvánnyal szemben? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ma beszéltem az ügyvéddel, utána nézett, hogy megtörtént-e a 

székhely változás átvezetése. Nem történt meg, így egy levelet fogunk küldeni a bíróságnak és 

az ügyészségnek, utána indítjuk a pert. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Az önkormányzathoz érkeztek-e olyan kérések, bejelentések, 

hogy a lomtalanítás során el nem szállított veszélyes hulladékokat az emberek hova tudják 

tenni, illetve az önkormányzat kíván-e valami megoldást találni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat nem kíván megoldást találni. Tőlem nem 

kérdezte meg senki, de egyértelmű a válasz. A forgalmazó köteles átvenni a veszélyes 

hulladékot, ez törvényi előírás, nem a Remondis Kft találta ki. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19 óra 40 perckor órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester          körjegyző 

 

Ódor Zoltán 

képviselő 

jkv.hitelesítő 


