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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-7/2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  július 21. 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 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol: Erdős János   képviselő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   3 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 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.) Épületek felújításáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester  

 

2.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására pályázat benyújtása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző,  



3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina 

pénzügyi előadó 

 

4.) Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás   - 

 

 

1.) Épületek felújításáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta az az elképzelése, hogy olyan beruházás, felújítás 

valósuljon meg, ami az egész települést illetve legtöbb lakost érinti.  

Felújításra kerülne az orvosi rendelő és betegváró a folyosóval, valamint a vizesblokkal 

együtt. Szeretné a régi óvoda épületében a csoportszoba, konyha átalakítását, valamint 

nagyobb vizesblokk kialakítását, az udvaron pedig szabadtéri kiülő, kemence és színpad 

építését. Ismertette J-Terv árajánlatát. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester egyetértett a felújítással, beruházással, mert közösségi célt 

szolgálna. Az adósságkonszolidációs pályázatot a járda felújításán kívül nem tudna mást 

mondani, amire be lehetne adni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy az önkormányzat rendelkezik tartalékkal. Bármilyen váratlan 

dolog adódhat.  

 

 

Szalai Veronika képviselő egyetért a beruházással, mivel jó célt szolgálna. Emlékeztetett, 

hogy kultúrház kivitelezését is a J-Terv végezte kitűnő minőségben. 

 

 

Eiter István képviselő egyetértett a rendelő és váró felújításával, valamint a közösségi 

összetartozás érdekében fontosnak tartaná az udvarra tervezett beruházást. A volt óvoda 

épületének átalakítását annyira nem érzi fontosnak. 

A lakosság részéről kérdezték, hogy a Dózsa utcai járda mikor lesz felújítva. 

Megkérdezte, hogy a tömbösített, ragasztott faanyagra hozott ajánlatát figyelembe vették a 

tervezésnél? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy Eiter István általa hozott faanyagról szóló ajánlatban az árak 

magasabbak, ezért megemelné még talán 3 m Ft-tal is az árajánlat összegét, ha abból a 

minőségű faanyagból lenne elkészítve. A járdák felújítása állandó napirenden van már három 

pályázatot adtunk be. A járda felújítások rendkívül sokba kerülnek, magasan meghaladják a 

lehetőségeinket. Csak pályázatból lehetséges és úgy is csak szakaszokban. Úgy néz ki, hogy a 

kistelepülésekre sajnos nem szánnak nagyobb pénzeket a pályázatokban. 

 

 



Eiter István igen drágább, de háromszázszor jobb minőségű anyagból lenne.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy soknak tartja a plusz 3 m Ft-ot. A ravatalozó elő tetejét is 

normál fenyőből készítették és nincs semmi probléma vele. Tény, hogy a fa mozog, 

repedezik, de ez természetes. 

 

 

Eiter István elmondta, hogy az árajánlatban szereplő összeg is sok a 3 m Ft plusz a jobb 

minőséget figyelembe véve nem aránytalanul magas. 

 

 

Telefonon egyeztetett Erdős János képviselővel is a felújításról, bővítésről. Megfelelőnek és 

hasznosnak tartotta. Az árajánlattal kapcsolatban a véleménye, az, hogy dolgozott már ezzel a 

céggel, jó tapasztalatai vannak. Más vállalkozók is hasonló költségvetéssel dolgoznak. 

Korrekt, megbízható kivitelezőnek tartja őket. 

 

 

Magyar Zoltán megkérdezte, hogy mikor kezdődne el a felújítás? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy először a rendelő, váró és vizesblokk felújítása történne. Az 

udvaron tervezett fejlesztés átcsúszna a következő évre. Ebben az évben csak a belső felújítás 

valósulna meg. Kérte a testületet, mindenki gondolja át jól ezt a napirendi pontot, és ha bármi 

aggálya van, azt vesse fel, beszüljük át! Mindenki teljes egyhangú meggyőződésével szabad 

csak ennek a nagy programnak neki kezdeni. Erdős János sajnos nem tud részt venni az 

ülésen, de elmondása szerint az előterjesztett anyagot teljes mértékben elfogadja. A 

napirendet szavazásra bocsájtotta.  

 

 

A képviselő-testület döntése. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

                                               

 

40/2016.(VII.21.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelő és volt 

óvoda épületének átalakításával és felújításával, valamint a szabadtéri kiülő, 

színpad és kemence építésével megbízza a J-Terv Építész Kft-t (8749 

Zalakaros, Gyöngyvirág sor 55.).  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

 

 



2.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására pályázat benyújtása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző,  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 2016. augusztus 31. napjáig 

pályázatot lehet benyújtani többek között belterületi út, járda építésére, felújítására, illetve 

olyan épület felújítására, fejlesztésére, amely kulturális tevékenységet, vagy szociális, 

egészségügyi feladatellátást szolgál vagy a jövőben fog szolgálni. Javasolta a pályázat 

benyújtását a tervezett épület felújításra, mivel a beruházás egészségügyi feladat ellátását 

szolgáló helyiségek felújítását jelentené. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

                                               

 

41/2016.(VII.21.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt  

be az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok  

fejlesztéseinek támogatására egészségügyi feladatellátást szolgáló épület 

felújítására, fejlesztésére. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  

 

 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina 

pénzügyi előadó 

 

 

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

előterjesztést. Felkérte Koszics Krisztina pénzügyi előadót, hogy szóban is ismertesse az 

írásos előterjesztést. 

 

 

Koszics Krisztina elmondta, hogy a tervezett épület felújítás idei várható 11 m Ft-os kiadása 

miatt került módosításra a költségvetés, mely a pénzmaradvány terhére valósul meg. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 



-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 10/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

4.) Egyéb ügyek 

 

 

- Tájékoztató a Sportpark programban való részvételi lehetőségről 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. 

határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programról, amelynek 

alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén 

kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a 

szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy az aktív 

életvitelt, mozgás gazdag életmódot folytatók száma növekedjen a mindenki számára elérhető 

sportolási lehetőségek száma növekedjen. A programon belül négyféle sportpark kategória 

kerül meghatározásra, különböző méretben. 1000 fő alatti település 1 darab sportparkot 

igényelhet. Balatonmagyaródon a sportparkot a 143/1. hrsz-ú ingatlanon a játszótér mellett 

lehetne kialakítani. A megvalósuláshoz nincs szükség önrészre. Javasolta, hogy a B típusú 70 

m2-es alapterületű 7 eszköz elhelyezését magában foglaló sportpark megvalósítására 

pályázzanak. 

 

 

Eiter István képviselő nem értett egyet a pályázat benyújtásával. Az önkormányzat azért ne 

pályázzon, mert nem kell hozzá önrész. El kellett bontani a régi játszótéri eszközöket, mert 

nem volt szabványos. Ami lett helyette viszont szabványos, de nem esztétikus. Ha létezik 

személyi szabadság, akkor így gondolja és e szerint is fog szavazni. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester és Szalai Veronika képviselő támogatták a pályázat 

benyújtását.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy nem azért kell pályázni, mert nincs önrész, hanem mert 

hasznosnak tartja ezt a fejlesztést, sok fiatalnak és akár idősebbeknek is nagyon jó lehetőség a 

szabadban végzett mozgásra hasznos időtöltésre. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy csak a 70 m2 területet kell biztosítani. Nyertes 

pályázat esetén hozzák az eszközöket és a telepítésüket is elvégzik. 

 

 

 

Kalász Mátyás polgármester a pályázat benyújtásának elfogadását felteszi szavazásra. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 1 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   



42/2016.(VII.21.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

jelentkezik Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban való 

részvételre, a sportparkot a Balatonmagyaród 143/1. hrsz-ú ingatlanon kívánja 

megvalósítani. 

A pályázat keretén belül B típusú 70 m2-es alapterületű 7 eszköz elhelyezését 

magában foglaló sportpark megvalósítását szeretné igényelni. 

  

2.    A képviselő-testület vállalja a sportpark funkció szerinti fenntartását, 

karbantartását, üzemeltetését biztosítva annak ingyenesen, bárki általi, 

korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is 

annak átadásától számított 5 éves időtartamig. 

  

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

 

 

- Tájékoztató térfigyelő kamerarendszer jogszerű működtetéséről 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Nagykanizsai 

Rendőrkapitányság az illetékességi területén fekvő településeken üzemeltetett 

kamerarendszerek jogszerű üzemeltetése érdekében tervezi együttműködési megállapodások 

megkötését, majd azt követően a berendezések, eszközök, helyiségek átadását. Jelenleg két 

kamerarendszer van a településen, az egyik központja az irodában van, az 5 éves üzemeltetési 

kötelezettség ősszel fog lejárni, addig nem tartja kivitelezhetőnek a rendszer átadását. 

Megkérdezte a testületet, hogy a napirendi pontokon kívül kinek van kérdése, észrevétele. 

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ezentúl, hogy 

működik? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket – az önkormányzattal 

egyeztetve – a szolgáltató megszüntette. A lakosság által eddig is használt szelektív 

hulladékgyűjtő sárga zsákokba bele lehet tenni a műanyagot, a fémdobozokat illetve a papírt. 

Korlátlan számú sárga zsák kihelyezhető. A kultúrház és a volt presszó közötti hulladékgyűjtő 

helyen megmaradtak a színes és a fehér üveggyűjtő edények, mert azt a szolgáltatónak 

kötelezően biztosítani kell. Szeptember 1. napjától minden hétfőn el fogják szállítani a 

lakossági hulladékot.  

 

 

Kalász Mátyás tájékoztatta a testületet, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részéről megérkezett a védett vetési varjú 

riasztásának illetve fészkének eltávolításának engedélyezése. A munka elvégzésére 

rendelkezésre álló idő július 1. és január 31. közötti időszak. A varjak gyérítését nem 

engedélyezték. 

 



 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte a Jegyző Asszonyt, hogy Zalakomárban az 

Árpád utca északi végén mikor kerül kialakításra buszmegálló, mert a jelenlegi helyzet 

balesetveszélyes? 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy állami tulajdonú útról van szó, a zalakomári 

önkormányzatnak nincs tulajdonjoga. Több alkalommal is jelezték ezt a problémát. 

 

 

Magyar Zoltán javasolta, hogy közvetlenül a Miniszterelnöknek kellene levelet írni. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vízelvezető árkokat tisztán kell tartani. A Petőfi u. 109. és 

111. közötti árok tisztítása megtörtént. Kérte, hogy a Petőfi u. 173. és 177. közötti árok 

karbantartása is történjen meg, továbbá a Dózsa utca járdáján és a kézilabda pályán a kinőtt 

füvet permetezzék le, ha eddig ezt nem csinálták meg. A közfoglalkoztatottak ezeket a 

feladatokat el tudnák végezni, idejük lenne rá, amikor jött, akkor is az egyik a telefonjával 

volt elfoglalva. 

 

 

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

ülést 15,50 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


