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Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/28-3/2017.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
március 23. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Szalai Veronika
3 fő

polgármester
alpolgármester
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Ritecz Lajos
Hancsics József

jegyző
Kisbalaton Polgárőr Egyesület elnöke
Kis-Balaton Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Tűzoltó Egyesület elnöke
Sportegyesület részéről
főtanácsos

Szever János
Hajdu Tünde
5 fő

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 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 2016. évi tevékenységéről, az egyesület
2017. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke
2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről,
az egyesület 2017. évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az
egyesület 2017. évi tervei
Előadó: Szever János egyesület elnöke
4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az egyesület 2017.
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 2016. évi munkájáról
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok
7./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
8./ Volt óvoda épületében közösségi helyiség bérbeadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
9./ Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség kérelme katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
támogatására
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
10./ Egyebek

-

napirendi tárgyalás -

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az egyesület
2017. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. 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. (Felolvasta a beszámolót.)
Kalász Mátyás elmondta, hogy az elmúlt évben a településen a rendőrség és a Kisbalaton
Polgárőrség által közösen szervezett előadáson elhangzottak nagyon hasznosak voltak.
Köszönő és értékelő levelet írt a Rendőr-főkapitánynak. Van, aki úgy alakítja az udvarában a
növényzetet, ahogy az előadáson javasolták, a láthatóságot biztosítva. Sebességmérő makett

kihelyezésével kapcsolatban is megkereste a zalaegerszegi Rendőr-főkapitányságot. A makett
szállítását és állapot megóváság a Kisbalaton Polgárőr Egyesület biztosítaná.
Mai nap Nagykanizsán részt vett a rendőrség által tartott fórumon, ott is előjöttek ezek a
témák. A településen tartott rendezvényeket be kell jelenteni a rendőrségnek, hogy fel
tudjanak készülni rá. Temetések alkalmával nem a temetőben kell biztosítani, hanem a
faluban az üresen hagyott házakra figyelni. Folyamatosan járni a településen, illetve a
mellékutakra is figyelmet kell fordítani.
Ritecz Lajos véleménye szerint is felesleges temetések alkalmával a temetőben biztosítani,
mivel a parkolóra rálátni a temetőből.
Kalász Mátyás tájékoztatta a testületet, hogy a térfigyelő kamerák jogi helyzetének rendezése
folyamatban van, megtörtént az átadás-átvétel. Megkötésre kerül majd egy megállapodás az
Önkormányzat és a Rendőrség között, és ezzel a térfigyelő kamerák működtetése a
jogszabályoknak megfelelő lesz. Továbbra is az adatmentések rendőrségi írásbeli
megkeresésre, nyilvántartás vezetésével történik majd.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az Egyesület közgyűlésén a polgármestert
képviselve megköszönte a munkájukat és elmondta, hogy továbbra is számítanak az Egyesület
tevékenységére.
Kalász Mátyás javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
13/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton
Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a
2017. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről,
az egyesület 2017. évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testület részére
kiküldésre került. Felkérte Hancsics Józsefet a Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy az egyesület
elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet.
Hancsics József egyesület elnöke a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület nevében
köszöntötte a megjelenteket. (Szóban ismertette az írásos előterjesztést.)
Kalász Mátyás tájékoztatta a testületet, hogy a 143/1. hrsz-ú ingatlanon feltűntetésre került a
tűzoltószertár épülete, most fejeződött be, elég hosszadalmas eljárás volt. Az Egyesület
rendben és szabályosan működik. Szeretné, ha minél több ember lenne tagja. Működésével
akár a falu közösségét fogná össze.
Hancsics József elmondta, hogy az egyesület létszáma úgy csökkent az elmúlt időszakban,
ahogy nem volt fiatal, akit be lehetett volna szervezni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy talán a mostani gyerekeket – ha megszoknák a közösséget be lehetne vonni felnőttként az egyesületi munkába. Nagy biztonság a falu számára, ha van
tűzoltó egyesület. Olyan irányba kellene elvinni a dolgot, hogy legyen kedve az embereknek
részt venni egy adott közösségben. Erről kellene szólnia, a közösségépítésről. A civil
szervezeteket lehet arra használni, hogy egy közösség összetartson. A fiatalokat kellene
bevonni, valahogy meg kellene próbálni ezt jobban összefogni. A civil szervezeteknek és az
önkormányzatnak is ez a feladata.
Hancsics József véleménye szerint lehetne tartani egy tűzoltó ünnepséget, ahova a tagokon
kívül meg lehetne hívni például a színjátszókat, illetve a Kendermagos Kórust is, és
színdarabot lehetne előadni, közösen énekelni. Jó ötletnek tartaná télen egy disznóvágást
tartani a faluban. Az idősek napjára is az Alapítvány megvásárolta a debrecenit, amiből
mindenki annyit ehetett, amennyit csak akart, de rosszindulatú megjegyzéseket is tettek.
Kalász Mátyás elmondta, hogy nem szabad azzal törődni, hogy mit mondanak, mert akkor
mindenki otthagyhatná a munkahelyét vagy a betöltött pozícióját. Mindenkire mondanak
mindent. Mindenki tudja magáról, hogy kicsoda. Nem kell ilyennel foglalkozni. Kell egy
burok, amiről ez lepereg. Jól esik, ha egy-két ember kiáll a másik mellett. Egymást lehet
támogatni, beszélgetni, tapasztalatot adni és akkor a felszínen tud maradni az ember.
Javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2016. évi munkájáról, pénzügyi
helyzetéről, valamint a 2017. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az
előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az
egyesület 2017. évi tervei
Előadó: Szever János egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Szever Jánost, a Sportegyesület képviselőjét, hogy az egyesület
elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet.
Szever János a Balatonmagyaródi Sportegyesület részéről köszöntötte a jelenlevőket,
megköszönte a lehetőséget. Régóta működik a karate csoport, Balatonmagyaródról 4 fő jár és
más településekről is jönnek rendszeresen edzésre. A falunapon rendszeresen bemutatót
tartanak és felléptek már Nagykanizsán és Galambokon is. Megköszönte a képviselő-testület
eddigi támogatását.
Kalász Mátyás elmondta, hogy ha csak egy ember jár edzeni, akkor is biztosítja a helyiséget
az önkormányzat addig, amíg ilyen kitartással működik ez a dolog. Szeretné, ha a
Sportegyesület is megerősödne, rendeződnének a dolgai és összefogna egy társaságot, akik
karatéznak, kondiznak illetve ping-pongoznak, akinek igénye van a faluban erre, azok
elérnék. A konditerem is kontroll nélkül működik, így vette át 2010-ben, ezért nem akart
beleszólni. Ha kontrolált módon működne, akkor színvonalasabb lehetne.
Szever János elmondta, hogy össze tudná fogni a sportegyesület munkáját. Nyitott erre a
dologra.
Kalász Mátyás elmondta, hogy visszatérünk erre akkor, ha befejeződik az egyesület
átalakulása. Valamilyen formában meg kell szűrni a résztvevőket. Legyen nyitva tartás, egy
rendszer. Az önkormányzat fizeti a rezsit, tartja fent az épületet, támogatást ad a működéshez.

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte Szever Jánost, hogy van rálátása a
konditeremre?
Szever János elmondta, hogy látja, kik járnak kondizni.
Hancsics József elmondta, hogy régen, ha tagja volt valaki egy szervezetnek, volt
igazolványa. Most is lehetne, amivel használhatná a termet.
Kalász Mátyás javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonmagyaródi Sportegyesület 2016. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről,
valamint a 2017. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés
alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az egyesület 2017.
évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Hancsics Józsefet, a Kis-Balaton Alapítvány kuratóriumának
elnökét, hogy az alapítvány elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a
testületet.
Hancsics József elmondta, hogy Kakóné Megyesi Mária kuratórium tagja visszaadta az
Alapítvány pénzügyi ügyeinek intézését, helyette Erdős Mónika látja el ezt a feladatot.
Az Alapítvány akkor működik jól, ha egyetértés van. A kuratórium tagjai továbbra is
vállalják, hogy támogatják a falu rendezvényeit, illetve szerveznek önállóan rendezvényeket.
(Írásbeli előterjesztést ismertette.) Megköszönte a támogatást és kérte a beszámoló
elfogadását.

Kalász Mátyás elmondta, hogy örül annak, hogy így működik az alapítvány. Tudja, hogy sok
kritikát kapnak, de azt tudja mondani, hogy vannak, aki értékeli a munkájukat. Jó tenni
valamit a közösségért és látni annak az eredményét. Így tovább. Még jobban ki is lehet
terjeszteni a tevékenységét.
Hancsics József elmondta már a Kendermagos Kórusnak is, de elmondja a többi civil
szervezetnek is, hogy az alapítvány tud segíteni, támogatást adni összejövetelek
szervezéséhez, vagy egy kiránduláshoz, ha a szülők a gyerekekkel el szeretnének menni
kirándulni. Tudná ezzel támogatni a gyerekeket, természetesen nem családi kirándulásra
gondolt, hanem szervezett, a faluban valamennyi gyermeket érintő programra. Ezzel is
lehetne a közösséget összekovácsolni.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy szinte minden civil szervezetben ugyanazok
az emberek vesznek részt. Az emberek behúzódnak, érdektelenséget tapasztal, nincs
kezdeményezőkészség.
Hancsics József elmondta, hogy nagy köszönetet mond a kórus tagjainak, mert minden
rendezvényen, programban részt vesznek, lehet rájuk számítani. Szalai Veronikán keresztül
köszönte meg ezt a hozzáállást.
Kalász Mátyás csatlakozott Hancsics Józsefhez és az önkormányzat részéről is tolmácsolja a
köszönetet. A volt óvoda épülete most már színvonalas, használható rendezvények
megtartására. De csak akkor van értelme, ha megtölthető emberekkel. Minden emberre
gondolt. Soha, senki, sehonnét nem volt eddig sem kitiltva.
Ritecz Lajos elmondta, hogy a gyerekek bevonásával a szülők, nagyszülők is eljönnek a
rendezvényekre.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a március 15-i ünnepségen a hozzátartozókon kívül szinte
nem is voltak a faluból.
Hancsics József véleménye szerint szép és színvonalas műsor volt.
Kalász Mátyás elmondta, hogy máshol is kevesen mennek el a rendezvényekre. A 2010.
évben történt eseményeket figyelembe véve azért meg van elégedve, mert az elértek
értékelhető eredmények.
Hancsics József megköszönte az önkormányzat támogatását, amire a jövőben is számítanak.
A kultúr udvarán kialakított parkot nevesíteni kellene, pl.: Csontos Dezső parkra. A park
kialakítását ő álmodta meg, tett érte, diófákat ültetett.

Kalász Mátyás elmondta, hogy nagyon tiszteli Csontos Dezsőt, támogatná a park
elnevezésével.
Javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
16/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton
Alapítvány 2016. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2017. 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 2017. 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 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2017.(III.23.) 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: 2017. április 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. 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. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy a falugondnok helyettesítését meg kell oldani.
Kalász Mátyás elmondta, hogy teljesen jogos a felvetés. A helyettesítés megoldása
problémás.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy falugondnokot szabályosan csak
falugondnok helyettesíthet, ami nagyon nehezen megoldható.
Kalász Mátyás elmondta, hogy ez más településen is problémát jelent. Ennek megoldásán
gondolkodni kell, olyan megoldást kell találni, amivel megoldódna a falugondnok
helyettesítése, illetve, ha kell a Tóth Tibornak is segítséget jelentene a községgazdálkodási
munkájában. Van olyan időszak, amikor több munka van, amikor kettő ember sem elég, de
van, amikor kevesebb a munka. Kérte a testületet, hogy gondolják át, milyen megoldást
lehetne erre találni.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
18/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki
szolgálat 2016. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

7./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testület részére
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
19/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
1./a 2016. évi LXXIV. tv-ben meghatározott településképi rendelet és település
arculati kézikönyv elkészítésének megvalósítása érdekében felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket - főépítész megbízása, a fenti
dokumentációk elkészítésében közreműködők megbízása- tegye meg.
2./a település arculati kézikönyv elkészítésének költségeire, - kizárólag erre a
célra - a központi költségvetés fog fedezetet biztosítani.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 2/2017.(III.27.) önkormányzati rendeletet -

8./ Volt óvoda épületében közösségi helyiség bérbeadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy reális igény esetén, kulturális célra legyen
lehetőség a helyiség bérbeadására. Bérleti díjra 15 eFt-ra gondolt, 50 eFt kaucióval. Minden
bérbeadáskor szerződéskötésre kerülne sor. A rendezvény max. 22,00 óráig tarthat,
evőeszközt nem biztosítana az önkormányzat, esetleg plusz díjért asztalterítőt.

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a bérleti díj télen-nyáron egységes
lenne? Milyen rendezvény esetén lehetne bérbe venni, mindenre, vagy csak bizonyos
eseményekre. Halotti tor esetén az 50 eFt kaucióval nem ért egyet.
Kalász Mátyás elmondta, hogy az a testület döntése, hogy egységes lesz a bérleti díj éven át,
vagy különbséget tesz a fűtési szezonban. A kaució azért fontos, mert ha kár keletkezik, akkor
abból ki lehet kifizetni a javítást. Nem minden rendezvényre, csak pl.: halotti tor, keresztelő,
ballagás, gyermekrendezvény esetében lehetne kibérelni.
Szalai Veronika javasolta, hogy születésnapot is lehessen tartani. Egyetértett az időkorláttal.
Asztal és terítő biztosított lesz igény esetén?
Kalász Mátyás nem szívesen támogatná a születésnapok megtartását. Balatonmagyaródi
lakos részére lehetne bérbe adni halotti tor, ballagás, keresztelő és gyermekrendezvény
esetében. Maximum 22,00 óráig. A rendezvény után a helyiségeket kitakarítva kellene
visszaadni. Egységes, 15.000,-Ft bérleti díjért. Igény esetén asztal és terítő biztosítható. A
kauciót minden esetben fontosnak tartja, nem szabad különbséget tenni.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
20/2017. (III.23.) Kt. számú határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata a volt óvoda épületében kialakított
közösségi helyiséget halotti tor, ballagás, keresztelő és gyermekrendezvény
megtartására a balatonmagyaródi állandó lakosok részére bérbe adja.
A rendezvény maximum 22,00 óráig tarthat.
A bérleti díj összege 15.000,-Ft. A kaució összege 50.000,-Ft. A bérbeadás
szerződés megkötésével jön létre.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
9./ Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség kérelme katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
támogatására
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, a Zala Megye Polgári Védelmi
Szövetség Elnökének megkereséséről, melyben kérte, hogy a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny” díjazásához és a részvevő diákok étkeztetéséhez az önkormányzat lehetőségéhez
mérten járuljon hozzá. Javasolta, hogy az előző évhez hasonlóan 10.000,-Ft összegű
támogatás megállapítását.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
21/2017.(III.23.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megye
Polgári Védelmi Szövetség által megrendezésre kerülő „Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny” -t 10.000,-Ft összeggel támogatja.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zala Megye Polgári
Védelmi Szövetség Elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

10./ Egyebek
-

A hivatal udvarán lévő fenyőfa kivágása

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megkereste Kovács János
vállalkozót, hogy a hivatal udvarán lévő öreg fenyőfa kivágására adjon árajánlatot. Szóban
tett ajánlata szerint, amit írásban is megküld 25.000,-Ft+áfa összegért kivágná a fát, ami a
jövő héten megtörténne.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a fenyőfa kivágásával.

-

A lakossági riasztó eszköz (motoros sziréna) javítása

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy januárban levél érkezett a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, melyben a motoros sziréna működőképességének
helyreállítására, karbantartására hívta fel a figyelmet. Válaszlevélben a jegyző kérte
javaslatukat arra, hogy - mivel nem az önkormányzat tulajdonát képezi az eszköz – milyen
pénzügyi finanszírozással valósítható meg a motoros szirénák működőképessé tétele, és
hogyan számolható el önkormányzati kiadásként. Válasz még nem érkezett.

-

Színpad, kemence és fedett kiülő építése

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az orvosi rendelő, váró,
egészségmegőrző és egészségnevelő terem, vizesblokk felújítása, átalakítása 6,5 mFt, a volt
óvoda belső felújítása és átalakítása 2,7 mFt megtörtént 2016. évben.

A fedett kiülő, színpad és kemence megvalósítása (8.790eFt összegért) áthúzódik 2017. évre.
Számolási hiba következtében ez az összeg kb. 700 eFt-tal többre jön ki. A beruházás építési
engedély köteles, melyhez tervet kell készíteni. Mi a testület véleménye?
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint mindenképpen meg kell csinálni a
beruházást. Korábban már elhatározta magát a testület, meg kell építeni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a betonból gondolta kialakítani a színpadot, nehogy úgy
járjon a fa, mint a kultúrnál a terasz. Az idei évben 4 mFt került tervezésre a terasztető
építésére.
Kérte a testületet, hogy a napirendi pontokon kívül mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy a temetőnél a három öntözőkannából már csak
egy van. Kérte, hogy kettő kanna kerüljön még kihelyezésre.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 16,55 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

