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Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-2/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
február 12. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Erdős János
Szalai Veronika
5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Dr. Józsa Zsanett
Koszics Krisztina
Hajdu Tünde
4 fő

jegyző
Nagykanizsai Járási Hivatal hivatalvezető
pénzügyi előadó
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a Nagykanizsai Járási Hivatal hivatalvezetőjét,
Dr. Józsa Zsanettet, a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy a
nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen volt. A testületi ülést
megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu
Tünde köztisztviselőt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke
2./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i
előadó

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i
előadó
4./ 2015. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Egyebek
a./ Hangszer vásárlásának kérése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
b./ Pingpongasztal vásárlása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
c./ Kendermagos Kórus kérelme fellépő ruha vásárlásának támogatására
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
d./ A Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület megkeresése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester felkérte dr. Józsa Zsanett hivatalvezető asszonyt, hogy
ismertesse a járási hivatal munkáját.
Dr. Józsa Zsanett hivatalvezető elmondta, hogy feladatul kapták, hogy ismerkedjenek az
önkormányzati vezetőkkel. Napi szinten is szoros kapcsolatnak kell lenni a hivatalok között.
Első lépésként március 1-től átkerülnek a járási hivatalhoz az aktív korúak ellátásával
kapcsolatos ügyek, majd július és szeptember hónapokban lesznek a következő állomások a
járási hivatal átalakulásában, ami további feladatbővítéssel jár majd. Ebben kell majd
szorosan együttműködni, de eddig sem volt ezen a téren probléma.
Sor kerül majd a járási hivatal épületének felújítására is. Kéri a segítséget abban, hogy – mivel
az ügyfélfogadást ezen időszakban is biztosítani kell – a zalakarosi irodát vegyék igénybe az
ügyfelek. Számukra is kényelmesebb lesz az ügyintézés. Küldenek majd egy tájékoztatót az
elérhetőségekről. A lakosság tájékoztatásában kérik az önkormányzat segítségét.
A Nagykanizsai Járási Hivatalhoz 80 e körüli lakosságszám tartozik, 100 e feletti
ügyiratszámmal dolgoznak. A második legnagyobb járás a megyében, a zalaegerszegi után. A
hivatal dolgozóinak száma 142 fő, ezen belül a törzshivatalhoz tartozó okmányiroda 23 fő,
hatósági osztály 36 fő. Szakigazgatási szervek:
- Építésügyi Hivatal
- Munkaügyi Kirendeltség
- Népegészségügyi Intézet
- Földhivatal
- Gyámhivatal
- Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal.
Sokrétű feladatot látnak el. Nagykanizsa is Megyei Jogú Város, olyan város ahol minden
előfordul.

Kalász Mátyás megköszönte a beszámolót. Nehéz elképzelni, hogy lehetett megszervezni és
lehet működtetni ezt az egészet. Az ügysegédek minden településre eljussanak, mennyire
gazdaságos?
Dr. Józsa Zsanett a járási hivatal méri, hogy mekkora az ügyfélforgalom. Az a tapasztalat,
hogy igénylik az ügysegédek munkáját. Az elmúlt időszakban – egyeztetve a
polgármesterekkel – volt ahol növelni kellett és volt ahol csökkenteni az idejüket. Tervezik,
hogy minden ügysegéd kap laptopot, szinte egyszemélyes kormányablakok lesznek. Ez a
jövő. A technikai feltétel hozzátételével lesz igazán hatékony a munkájuk.
Kalász Mátyás gratulált az elért eredményekhez és sok szerencsét kívánt a további
munkához.
-

napirendi tárgyalás -

1./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke
Szalai Veronika Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság feladat
és hatáskörébe tartozik az, hogy ellátja az önkormányzati képviselők és a polgármester
vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, szükség
szerint lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. A polgármester és a
képviselők a minden év január 1-től számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot
tenni. Továbbá kötelesek a megválasztásuktól számított 30 napon belül kérelmezni
felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a
polgármester és valamennyi képviselő az előírt határidőn belül hiánytalanul leadta a
vagyonnyilatkozatokat, és regisztrált a köztartozásmentes adatbázisba. Kérte beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
5/2015.(II.12.) Kt sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

2./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i
előadó
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –

6/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja
meg.
ezer Ft-ban
Sor2015.
2016.
2017.
Megnevezés
szám
évre
évre
évre
1
2
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások
Működési támogatások
01
20 184 20 380 20 580
Közhatalmi bevételek
02
22 553 22 780 23 000
Működési bevételek
03
12 336 12 460 12 580
Működési célú átvett pénzeszközök
0
0
0
04
Finanszírozási bevételek
05
55 238 29 000 30 000
Működési célú bevételek összesen
06
110 311 84 620 86 160
(01+…+05)
Személyi juttatások
07
20 421 20 830 21 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szha
4 909
5 010
5 060
08
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
09
25 206 25 520 26 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 186
1 210
1 235
10
Egyéb működési célú kiadások
11
2 763
3 000
3 200
Finanszírozási kiadások
55 826 29 050 29 385
12
Működési célú kiadások összesen
13
110 311 84 620 86 160
(07+…+12)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
14
0
0
0
Felhalmozási bevételek
15
380
400
450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16
2 844
0
0
Finanszírozási bevételek
17
2 931
4 600
2 550

Felhalmozási célú bevételek összesen
(14+…+17)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások
Felhalmozási célú kiadások összesen
(18+…+22)
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Önkormányzat bevételei összesen (6+18)
Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

18

6 155

5 000

3 000

19
20
21
22

6 155
0
0
0

3 000
2 000
0
0

2 000
1 000
0
0

23

6 155

5 000

3 000

24
25
26

0
116 466
116 466

0
89 620
89 620

0
89 160
89 160

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettsége nincs.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i
előadó
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Átadta a szót Papné Szabó Mónika jegyzőnek.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az előterjesztés tartalmazza a
bevételek és kiadások felsorolását. Az idei évben mezőgazdasági startmunkaprogram
keretében 7 fő (6 fő segédmunkás, 1 fő brigádvezető) foglalkoztatása került tervezésre.
Március 1-től átalakulnak a szociális ellátások, ezzel kapcsolatos önkormányzati rendelet
elkészítése már folyamatban van. A költségvetés tervezet kiadási és bevételi főösszege 2.343
e Ft költségvetési hiányt tartalmaz.
Kalász Mátyás elmondta, hogy az állami támogatások nagy része kötött felhasználású,
meghatározott feladatra kapja az önkormányzat. Ha a felhasználása nem felel meg a
feltételeknek, vissza kell fizetni. Lehetőség van bizonyos támogatások esetében – amit
kötelező feladatok ellátására nyújtanak – átcsoportosításra.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a kiküldött anyagot látszik, hogy
szakemberek készítették. Szép, összeszedett munka.
A 2. a mellékletnél szereplő 14.500 e Ft iparűzési adó bevétel az idei évre vonatkozik?

Erdős János képviselő megkérdezte, hogy történt befizetés a hátralékosok részéről?
Papné Szabó Mónika elmondta, hogy nem történt az iparűzési adóban hátralékra befizetés,
mivel a nagyobb adótartozó cégek felszámolás alatt vannak. Nem is várható bevétel. Nem
egyszerű ilyen esetben az adó behajtása. A költségvetésben szereplő összeg az idei év várható
befizetéseit tartalmazza.
Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a javasolt
módosításokkal az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.)
önkormányzati rendeletet -

4./ 2015. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
7/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben
nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést,
ami közbeszerzéssel járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

5./ Egyebek
a./ Hangszer vásárlásának kérése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Kendermagos Kórus és a
színjátszók elektromos zongora vásárlásának kérésével fordultak az önkormányzathoz. A
keszthelyi DUÓ Hangszerbolt árajánlatában szereplő hangszerek közül a Roland F20
hangszer megvásárlását javasolta a képviselő-testületnek. Kérte a testület véleményét.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
8/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete vásárol egy
Roland F20 típusú elektromos zongorát bruttó 199.000,-Ft összegért a hozzá
tartozó állvánnyal együtt.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

b./ Pingpongasztal vásárlása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy külső pingpongasztal beszerzésének utána
nézett. Nagyon jól néz ki. Jónak tartaná, lenne játékra lehetőség. Ára: 255 eFt + az alap 200
eFt, összesen 455 eFt. Az elkészült játszótéren sem sok időt töltenek a gyerekek. A külső
pingpongasztalon tavasztól őszig lehetne játszani. A benti lehetőséget sem zárta ki, de a
felújított kultúrházat nem tartja erre alkalmasnak, a régi óvodában lehetne helyiséget
biztosítani.
Eiter István képviselő drágának tartja ezt a megoldást. Nem biztos, hogy erre szükség van.
Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy bentre kellene vásárolni egyet, amit jó időben ki
lehetne rakni a szabadba is.
Eiter István képviselő a Szalai Vera javaslatával ért egyet. Ne az 500 eFt-os beruházással
mérjük fel az igényeket.
Kalász Mátyás elmondta, hogy konkrét igénnyel nem találkozott. A régi asztalok
használhatatlanok. Az óvodába lenne erre alkalmas helyiség. Azért nézett utána, mert
felvetődött, ha tényleg lenne igény rá, akkor lehetne beszerezni egy mozgatható asztalt bentre
is. Így a játszótér kibővülne még egy elemmel és bár ki bár mikor próbálkozhat. A keszthelyi

Helikon parkban is ilyen van. Ha pedig komolyabb igény vetődne föl akkor lehetne
helyiségről és komolyabb asztalról beszélni.
Eiter István a sorrendiséget vitatja. Először a kicsi költségű beruházással kellene kezdeni.
Szabadtéren komoly meccseket nem lehet tartani.
Erdős János képviselő javasolta bentre pingpongasztal vásárlását, ami jó idő esetén az
árkádok alá kihelyezhető.
Kalász Mátyás az árkádok alatti részt kicsinek találja és félti a falakat is.
Magyar Zoltán alpolgármester javasolta, hogy vásároljon az önkormányzat kintre is és
bentre is pingpongasztalt.
Kalász Mátyás javasolta a kültéri pingpongasztal megvásárlását.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
9/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete vásárol egy db
külső pingpongasztalt, melyet a volt óvoda udvarán kialakított parkba helyez
el. A beruházás költségeire 455 eFt-ot biztosít a 2015. évi költségvetéséből.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

c./ Kendermagos Kórus kérelme fellépő ruha vásárlásának támogatására
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet a Kendermagos Kórus fellépő ruha
vásárlásával kapcsolatos kérelméről. Egységes fehér blúzt illetve inget szeretnének vásárolni,
ehhez kérik az önkormányzat anyagi támogatását. A kórus sok önkormányzati rendezvényen
szerepelt, és adott elő nagyon színvonalas műsort. Rendkívül nagy szerepet játszanak a falu
közösségépítő munkájában. Javasolta a fellépő ruha vásárlását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
10/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
balatonmagyaródi Kendermagos Kórus tagjai részére egységes felső fellépő
ruhát (blúz, ing) vásárol. A beszerzéshez összesen nettó 150 eFt összeget
biztosít a 2015. évi költségvetéséből.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

d./ A Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület megkeresése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Gátvölgyi József levélben és ezt
követően személyesen kereste meg azzal, hogy az önkormányzat biztosítson egy
irodahelyiséget a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület részére. A levelet a múltkori
testületi ülésen ismertette. Ebből a testületnek és neki is az tűnik ki, hogy a régi képviselőtestület és a volt polgármester tehet a kialakult helyzetről és el kellene felejteni azt, ami
történt.
Elmondta Gátvölgyi Józsefnek, hogy a rossz viszonyról nem a testület tehet. Nyilvánosság
előtt tájékoztatva lett mindenki a problémákról, erre semmilyen választ nem adtak, változás
nem történt. Semmiben nem gyakorolt önkritikát és semmilyen gesztust nem gyakorolt a
probléma megoldásának érdekében. Mindenki unja már ezt a helyzetet és hangulatot.
Megkérdezte, hogy hajlandó-e a történtekre magyarázatot adni és valamiképpen jóvátenni a
történteket. A válasz az volt, hogy mindig korrekt módon járt el, nem uszított és mindig a
békességre intett mindenkit, amiket tett és mondott helyénvalónak tartja. Semmilyen gesztust
nem tart indokoltnak részéről. Annyit mondott még, hogy ha ő valakit esetleg akarata ellenére
megbántott volna, attól elnézést kér. Érdekes, hogy például arról a faluban széthordott
levélről, sem tudott, amit a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület Felügyelő Bizottsága
adott ki. Kalász Mátyás ismét tájékoztatta, hogy a testület 2011-ben hozott egy határozatot,
amit 2014. évben megerősített és azóta semmi olyan nem történt, ami a visszavonást
indokolná. A testület határozatait országos és megyei szinten is megkapták. Úgy érzi – és
nagyon sok embernek is ugyanez a véleménye –, hogy ezeknek a dolgoknak (ami a
határozathozatalt megelőzte) nem szabadott volna megtörténni. Megbeszélte vele, hogy a
képviselő-testületet a beszélgetésről és a kéréséről tájékoztatni fogja.
Eiter István képviselő elmondta, hogy a kialakult helyzet személyesen is érinti. A becsületét
sértették meg. Ennek ellenére mégis úgy gondolja, hogy nem szabad megakadni ezen a
dolgon. A lelkiismerete nem engedi, hogy megragadjon ezen a szinten, mert akkor
ugyanolyan lenne, mint Ők. A polgárőrségnek a falu életében 25 évig volt szerepe. Benne a
jellemrajz tökéletesen rendben van. A jó szándék és a békességre való törekvés benne meg
van.

Erdős János képviselő véleménye szerint a harag nem jó tanácsadó. Egy ember miatt nem
szabadna a többi embernek bűnhődni. Őt is meghazudtólta a település előtt. Nem a vezetőt,
hanem a többi tagot nézi. A határozatokban foglaltakkal továbbra is egyetért, ezzel
kapcsolatban nem változott meg a véleménye, de a kompromisszum készség benne is meg
van. A változás nem a testületen múlik. A településen működő másik polgárőrségnek sem
biztosít az önkormányzat helyiséget a működéséhez.
Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy egyet ért Eiter Istvánnal és Erdős János
képviselőkkel. A témáról kevés információja van, mert az előző ciklusban még nem volt
testületi tag.
Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy milyen emberek azok, akik ezek után
még követik a Gátvölgyit. Nem ért egyet a helyiség biztosításával és semmilyen más
támogatással sem. Az elmúlt időszakban nagyon sokan – vele együtt – kiléptek a Gátvölgyi
által vezetett polgárőrségből, éppen az ő személye miatt. Oldják meg máshogy, a tagság
részéről sem történt kezdeményezés a probléma megoldása érdekében.
Kalász Mátyás elmondta, hogy jelenleg konkrét kérésként az irodahelység szerepel.
Többször tett említést arról, hogy nincs megfelelő lehetőségük a rendezvényeik megtartásához
sem, nincs pénzük a nyomtatópatronra és még a postaköltségüket is Ő saját zsebből fizeti. A
következő téma valószínűleg ez lenne.
A testület, ha következetes akar maradni, akkor tartania kell magát a korábbi döntéséhez.
Nem felejtsük el a levelezéseket, újságcikkeket, és nem utolsó sorban a hangosító ügyét,
amivel felbolygatták a falu közvéleményét. Sajnos Ő nem ismer el semmit, mint aki nem tud a
történtekről. Amiről meg tud, az minden rendben volt. Így mi az, ami indokolja a határozatok
visszavonását?
Eiter István szerint egy civil szervezetről, annak vezetőjéről van szó, ami, és aki nem
kompatibilis az önkormányzattal.
Eddig semmiféle együttműködési hajlamot sem mutattak, csak konzekvensen az
önkormányzat ellen tevékenykedtek. Sokat ártott ez a falu jó hírének.
Sajnálatos, mert éppen ebben az időben nagyon sok ember megmozdult és kiváló közösség és
összefogás indult meg a településen.
Kalász Mátyás véleménye szerint nem egyszerű a döntés, de nem a testületnek kell
kihátrálni. Úgy érzi, hogyha a lakosság többsége ebben a témában Gátvölgyi Józsefet
támogatta volna, akkor a választási eredményekben is megmutatkozott volna és nem kapott
volna újból ilyen nagymértékű bizalmat a testület.
Azt hiszi, a lakosság az őszi választások alkalmával kinyilvánította ezzel kapcsolatos
véleményét is. A döntések tekintetében következetesnek kell lenni, született két határozat, azt
kötelező betartani. Megfelelő indok esetén, újra vizsgálva a témát vissza lehet, esetleg vissza
kell vonni.
Teljes bizonyossággal állítja, hogy ő is és a testület is korrekt módon járt el Gátvölgyi József
ügyében. Akkoriban felajánlva neki, hogy nyugdíjazása után visszajöhet helyettesíteni.

Ő mindent elutasított, mondván itt minden be fog dőlni nélküle, semmi nem fog menni.
Sajnálatos, hogy idáig vitte a dolgokat.
A testület döntésétől függetlenül azt fogja javasolni és kérni, hogy dolgozzanak békességben,
az önkormányzat nem tesz az ellene semmit. Mivel civil szervezet saját magának kell
gondoskodnia saját fenntartásáról. A civil szervezet nem követelhet támogatást. Ha van
támogatója az nagyon jó, de nem kötelező.
Magyar Zoltán véleménye szerint mindenki tegye a dolgát, nem kell foglalkozni egymással.
Civil szervezet – többször keményen hangoztatták -, független az önkormányzattól. Az
önkormányzat legkisebb megjegyzésére, felvetésére durván reagáltak, mindent
visszautasítottak. Ez a csoport, vagyis Gátvölgyi József nem az, hogy nem működött együtt az
önkormányzattal, hanem 4 éven keresztül határozottan ellenséges volt és folyamatosan
békétlenséget szított.
Erdős János elmondta, hogy a határozatokkal továbbra is egyetért, azokat nem vonja vissza.
Együttműködni csak azzal lehet, aki maga is törekszik a békés közös munkára.
Eiter István elmondta, sajnálatos dolog, mert a testület minden tagjában meg volt a
kiegyezésre való törekvés, de ahhoz nem így kellene hozzáállni. Ez nem bocsánatkérés, nem
jóvá tevés, hanem vádaskodás, felelősség áthárítás.
Erdős János elmondta, csak azt a pár embert sajnálja, akik nem tehetnek ezekről a dolgokról
és egy ember miatt kerülnek ilyen helyzetbe.
Eiter István szerint azoknak az embereknek látniuk kell, hogy mi folyik. De valószínűleg a
belső dolgokat csak pár ember látja igazán.
Kalász Mátyás tájékoztatta a testület, hogy ha ebben a témában az eddigi álláspontjától eltérő
döntést szeretne hozni, akkor meg kell változtatni a határozatait, vagyis vissza kell vonni
azokat. Ha fenntartja a határozatait és eddigi álláspontját, úgy ez a Gátvölgyi féle szervezet
semmi féle segítségre, semmiféle támogatásra, együttműködésre nem számíthat. Megkérdezte
a testületet, hogy továbbra is fent tartja a korábbi határozatait és az együttműködési
megállapodás visszavonását?

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
11/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is
fenntartja a 75/2011.(IX.15.) és a 15/2014.(II.25.) Kt. sz. határozatait és
semmilyen formában nem kíván együttműködni a Balatonmagyaród Polgárőr
Egyesülettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

Kalász Mátyás polgármester kérte a testületet, hogy a napirendi pontokon kívül mondják el
kérdéseiket, észrevételeiket.
Eiter István képviselő elmondta, hogy a tavaszváró ünnepségre nagy erővel folyik a munka.
Munkájuk elismeréseként javasolta megjutalmazni a kultúrost és az énektanárt. Rengeteg
munkájuk van abban, hogy összeálljon a műsor és színvonalas előadás legyen. Minden
elismerése az övék és persze a szereplőké.
Kalász Mátyás elmondta, hogy nagyon jó választásnak tartja a Csillát eddig beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. Azokat, akik jól dolgoznak valóban meg kell becsülni. Év elején
már történt bérrendezés a pillanatnyi lehetőségeknek megfelelően. Az énektanár, Lendvay
Marika részére megbízási díjként egyszeri juttatás kifizetését támogatja.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 16,20 órakor bezárta.
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