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kívül helyezés) 

5/2016.(IV.04.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 

Településszabályozási Tervéről és a Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(IX.12.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

7/2003.(IX.12.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-3/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  március 31. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

Az ülés helye:  Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112. 

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Ritecz Lajos   Kisbalaton Polgárőr Egyesület elnöke 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   4 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő 

jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu Tünde 

köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat.  

 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

 

-  napirendi pontok – 

 

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az egyesület 

2016. évi tervei 

Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke 

 

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2016. évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 



3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az 

egyesület 2016. évi tervei 

Előadó: Horváth Ildikó egyesület elnöke 

 

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az egyesület 2016. 

évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

7./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata Településszabályozási Tervéről és a Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(IX.12.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

9./ Egyebek 
 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az egyesület 

2016. évi tervei 

Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az egyesület közgyűlésén jelen volt. Örül 

annak, hogy működik a szervezet. Felkérte Ritecz Lajost a Kisbalatoni Polgárőr Egyesület 

elnökét, hogy az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet. 

 

 

Ritecz Lajos egyesület elnöke a Kisbalaton Polgárőr Egyesület nevében köszöntötte a 

megjelenteket és megköszönte a meghívást. (Írásos előterjesztés mellékelve.) 

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy volt már tettenérés? 

 

 

Ritecz Lajos elmondta, hogy egy alkalommal a szolgálatot teljesítő polgárőrök jelen voltak 

rendőrségi igazoltatáskor, egyszer pedig a posta épületének riasztója megszólalt, a rendőrök is 

a helyszínen voltak, de nem történt betörés.  

A járdák melletti tuják alkalmasak arra, hogy takarásukban elbújjanak az emberek. 

 

 



Kalász Mátyás elmondta, hogy nagyon fontos és a térfigyelő kamerák elhelyezésénél is 

elsődleges szempont volt a bekötőutak védelme, rendszeres ellenőrzése. Javasolta - 

amennyiben a testületnek az elhangzottakkal kapcsolatosan nincs kérdése, hozzászólása - a 

beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

14/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton 

Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 

2016. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján 

elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  

 

 

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2016. évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy részt vett az egyesület közgyűlésén és 

meghallgatta a beszámolót. Örül annak, hogy van egy kis csapat, akik ellátják ezt a feladatot. 

Hancsics József egyesület elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen, helyette Magyar 

Zoltán a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület parancsnoka tájékoztatja a testületet az 

egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről. 

 

 

Magyar Zoltán egyesület parancsnoka a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 

nevében köszöntötte a megjelenteket. (Írásos előterjesztés mellékelve.) 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 



15/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról, pénzügyi 

helyzetéről, valamint a 2016. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az 

előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az 

egyesület 2016. évi tervei 

Előadó: Horváth Ildikó egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Horváth Ildikó egyesület elnöke nem tud részt 

venni a testületi ülésen, helyette Koszics Krisztina a Balatonmagyaródi Sportegyesület 

gazdasági vezetője tájékoztatja a testületet az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi 

terveiről. 

 

 

Koszics Krisztina gazdasági vezető a Balatonmagyaródi Sportegyesület nevében köszöntötte 

a megjelenteket. Elmondta, hogy az elmúlt évben a konditerembe haspad és az idei évben 

súlyzópad került beszerzésre.  

A karatésok kesztyűt vettek, az idei évben szeretnének több felszerelési tárgyat lecserélni. 

Részt vettek a tekések a zalakomári versenyen, a nevezési díjat kellett az egyesületnek 

kifizetni. Tizenkettő indulóból 10. helyezettek lettek.  

A tornacsoport aktívan részt vett az önkormányzat rendezvényein, a főzőversenyen második 

helyezést ért el. Szeptembertől Horváth Barbara heti két alkalommal zumbát, egy alkalommal 

gerinctornát tart.    

 

 

Kalász Mátyás megköszönte az egyesület munkáját. A településnek nagyon fontos lenne, 

hogy a fiatalok is megmozduljanak, összeszerveződjenek. Legyen utánpótlás. Sajnos a 

fiatalság egy része nem megfelelően lett tájékoztatva az utóbbi években. Ez nagyon 

sajnálatos. Mindenkinek azon kell lennie, hogy ez megváltozzon. Minden lehetőség 

meglenne, hogy egy jó csapat legyen, egy szép jövőképpel.  

Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

 

 



16/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaródi Sportegyesület 2015. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, 

valamint a 2016. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés 

alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2015. évi tevékenységéről, az egyesület 2016. 

évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Hancsics József a Kis-Balaton Alapítvány 

kuratóriumának elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen elfoglaltsága miatt, de az 

alapítvány elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről készítettek írásos beszámolót. 

Megköszönte az Alapítvány munkáját.  

 

 

Eiter István képviselő véleménye szerint az alapítvány elnöke a következő testületi ülésre 

kapjon meghívást. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a ping-pongozásra érkezett megfelelő igény és az 

Alapítvánnyal közösen lesz megoldva. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

17/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton 

Alapítvány 2015. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2016. évi 

célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2016. évi költségvetésben a Kisbalaton 

Polgárőr Egyesület részére 260.000,-Ft, a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesült részére 

500.000,-Ft, a Balatonmagyaródi Sport Egyesület részére 250.000,-Ft, a Kis-Balaton 

Alapítvány részére 300.000,-Ft támogatás került tervezésre. Javasolta a működési célú 

támogatásértékű pénzeszköz átadásáról készült megállapodás tervezet elfogadását, mely a 

támogatás átutalásának ütemezését és elszámolását szabályozza. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

18/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta  

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott támogatások rendjét,  

  valamint a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásáról szóló  

  megállapodást a határozat melléklete szerint. 

 

  Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos 

előterjesztést. Jól működik a szolgálat, elégedett a falugondnok munkájával. Lelkiismeretesen 

dolgozik, odafigyel mindenre. Minden munkában tevékenyen részt vesz: közmunkások 

irányítása, kultúrház körüli teendők. Kiválóan megszervezte a madárkiállítást. Beváltotta a 

hozzáfűzött reményeket. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

19/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki  

szolgálat 2015. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a régi fehér falugondnoki autó 

vételére érdeklődő nem volt. Hétfőn tárgyal egy régebbi érdeklődővel. Javasolta egy 

körülbelüli értékhatárt megállapítani, mely keretek között mozoghat a tárgyaláskor. 

 

 

Eiter István és Erdős János képviselők az értékelés alapján a 700-900 közötti árat 

megfelelőnek tartanák. 

 

 

Kalász Mátyás megkérdezte, hogy a 700-900 eFt közötti árat megfelelőnek tartaná a testület? 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

20/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

HUU038 forgalmi rendszámú FORD Transit 2.0 DI 300 STD típusú 9 személyes 

személygépkocsi eladási árát 700-900 eFt között összegben határozza meg. 

 

Felhatalmazta a polgármestert, hogy ezen összeghatáron belül a személygépkocsi 

vételárában tárgyalást folytasson, értékesítés esetén az adásvételi szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták a határozati 

javaslatot. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

21/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadta. 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkérte, hogy a döntésről a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

 Határidő: 2016. április 15. 

 Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2016. április 1. napjától 

változások lesznek, nem a szolgáltató fogja a díjat számlázni, hanem az állam által létrehozott 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. Balatonmagyaród esetében ez, hogy alakul még nem tudni, mivel nem 

lakossági szemétszállítási díjfizetés van.  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Balatonmagyaródon a lakosság nem fizet 

szemétszállítási díjat. A magánszemélyek kommunális adója település fenntartására van. 

Lehet, hogy be kell vezetni a lakossági díjfizetést, ebben az esetben az adó összegéről vagy 

megszüntetéséről a testület fog dönteni. 

Sok probléma van a szolgáltató számláival, több esetben kellett már reklamálni. 

Változások vannak, egyenlőre nem lehet, biztosít tudni, de az önkormányzatnak 

mindenképpen rendelkeznie kell közszolgáltatási szerződéssel a hulladékszállításra 

vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 



8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata Településszabályozási Tervéről és a Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 7/2003.(IX.12.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Javasolta a 

rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród 

Község Önkormányzata Településszabályozási Tervéről és a Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 7/2003.(IX.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 4/2016.(IV.04.) önkormányzati rendeletet  - 

 

9./ Egyebek. 

 

- A hivatal udvarán lévő platánfák problémájának felvetése 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a hivatal udvarán lévő platánfák ágain fészkelő 

madarak sok problémát okoznak. Nagyon sok lakossági bejelentés, panasz érkezett ezzel 

kapcsolatban. A fészkeket leszedetni - mivel nagyon magasan vannak - nem lehet. A 

természetvédelmi hatóság sem engedné bántani a fészkeket. 

Nemcsak a madarak jelentenek problémát, hanem a fa ágai is. A levágott ágaknál 

vízbefolyások, üregek vannak, bármikor letörhetnek az ágak. Kárt okozhatnak autókban, az 

épületben, de még emberi életben is. Balatonbogláron is megújították a platánfákat, úgy hogy 

a nagyobb ágakat levágták és a fák elkezdtek új, egészséges ágakat hajtani. Ennek utána 

kellene nézni. Balatonbogláron egy fasorral megcsinálták és bevált, a településen csak 2 fát 

érintene. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy a természetvédősök dogmatizmusa milyen erős. A 

természet fontos, a madarak fontosak, az ember nem. Inkább kirekeszti az embert. Úgy 

kellene, hogy az ember része legyen a természetnek. Maga a vidék vigyázna a természetre 

úgy, mint régen. Együtt élni a természettel.  

Kompromisszumos megoldást kellene találni. 

 

 

Erdős János képviselő egyetértett azzal, hogy meg kell nézni a lehetőségeket, utána nézni, 

hogy működne-e ez a dolog, majd tartani kell egy falugyűlést, ahol a lakosság tájékoztatva 

lenne.  

 

 

Szalai Veronika véleménye szerint falugyűlés helyett szórólapot kell kiküldeni, mert a 

gyűlésre nem sokan szoktak eljönni. 

 

 



Kalász Mátyás egyetértett Szalai Veronikával és hozzátette, hogy a falugyűlésen egyrészt 

általában a lakosságszámhoz viszonyítva kevesen vannak, másrészt ahány ember annyi féle 

vélemény, de a téma ismerete és a felelősség a testületé. Ha veszélyhelyzetről van szó, akkor 

nem lehet érzelmi alapokon dönteni. 

 

 

- Kultúr udvar parképítés 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kultúr udvar parkosítására 

érkezett új árajánlat összege 450 eFt +áfa. Nem egzotikus növények ültetését tervezték, 

hanem olyanokét, amelyek bírják az itteni éghajlatot. Lennének különböző fák, cserjék, 

örökzöldek. Középen üresen maradna egy nagyobb rész a nagysátornak. A terület szélén, 

bokrokkal, cserjékkel szegélyezve a pavilonoknak lenne hely kialakítva. A nyugati részen 

nem lenne teljesen lezárva a terület, középen nyitott maradna. Mogyoróbokrok helyett inkább 

mályvát képzelne el oda. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a konténer el lett már szállítva onnét? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a konténer elszállítás még nem történt meg, de ha elkészül a 

park, meg lesz oldva az is. A területen nagyon sok a nyúlsóska, nem lehetne azt feltárcsázni, 

hogy eltűnjön onnét? 

 

 

Ritecz Lajos elmondta, hogy meg lehet próbálni a tárcsázást, de egyszeri alkalom nem lesz 

elég, mivel a növény gyökere nagyon mélyen van. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta az árajánlat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

22/2016.(III.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kertészet 

által a Balatonmagyaród Petőfi u. 139. szám alatt lévő kultúrház udvarának 

parkosítására, a növények beszerzésére adott nettó 448.150 Ft összegű árajánlatát 

elfogadta. 

 

Felhatalmazta a polgármestert, hogy az árajánlat alapján rendelje meg a munka 

elvégzését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



Szalai Veronika képviselő véleménye szerint a kultúr kerítésével is kell valamit kezdeni. 

Továbbá javasolta egy új kerékpártároló beszerzését is. 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy egy magasnyomású mosóval a kerítést meg lehet majd 

tisztítani. 

 

Magyar Zoltán drótkefét javasolt a tisztításhoz. 

 

Eiter István képviselő szerint kompresszorral és homokfúvóval gyönyörű új lenne a kerítés. 

 

 

- Egyházközség támogatása 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy elkészült a templomi orgona. A 

hivatalos átadásra szerdán került sor. Szép, precíz munkát végeztek. Örül annak, hogy 

önkormányzati segítséggel megvalósulhatott ez a dolog. Az orgona 1905-ben készült, azóta 

nagyobb javításon nem esett át, reméli, hogy újabb 100 évig nem lesz vele gond. Kiderült, 

hogy az a cég készítette, amelyik a Mátyás- templom orgonáját. A Plébános Úr megköszönte 

az önkormányzat támogatását.  

Érdemes lenne az orgonát nemcsak a szentmisék alkalmával, hanem egy orgonista által, 

koncertet adva is megszólaltatni. 

 

Eiter István elmondta, hogy a Kendermagos Kórus karácsonyi műsorán kevesen voltak jelen 

a templomban. A Kis-Balaton Alapítvány népszerűsíthetné a műsorokat is a lakosság körében. 

A szomszédos településekről is biztosan eljönnének. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a kultúrházban most szombaton is lesz műsor, mindenkit 

szeretettel várnak. A híresztelésekkel ellentétben nincs kizárva személy szerint senki sem a 

kultúrházból.  

 

Eiter István megkérdezte, hogy nincs jelenleg kiírva semmilyen pályázat sem? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a jelenleg benyújtható pályázatnál nem felelne meg az 

önkormányzat a pontrendszernek. Örök dilemma, hogy az önkormányzati épületeknél, külön-

külön nem lehet energetikai pályázatot benyújtani, a kicsi fogyasztás miatt, az épületeket 

viszont egyenlőre nem lehet összevonni. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester felvetette, hogy a három vízlevezető árkot a 

közmunkásokkal ki kellene tisztíttatni. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi 

ülést 16,20 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


