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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-2/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  március 5. napján 14,15 órakor tartott rendkívüli 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 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 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./ Helyi közbiztonság javításának támogatása. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2./ Tájékoztató a Klímastratégia Pályázatról. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

 

 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Helyi közbiztonság javításának támogatása. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 2017.12.27- én a Magyar Államkincstár útján 

folyósított 350 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára, amelyről később megkaptuk a 

BMÖGF/944-2/2017. iktatószámú Támogatói okiratot. Ebből az okiratból számunkra az 

következik, hogy ezt az összeget a település kapta a megjelölt célra. Az erről a támogatásról 

szóló kormányhatározat is ezt igazolja. Egyik dokumentum sem említi a 300x100-as 

programot. Tehát a település a helyi közbiztonság javításának támogatása címen 350.000,-Ft 

támogatásban részesült. A Támogatói okirat 12. pontja szerint: „Támogatás felett 

Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.” Pár nappal később 

betelefonált a hivatalba a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület vezetője, és közölte egy 

ügyintézővel, hogy utaljuk át a támogatási összeget az ő számlájukra, mert ezt ők kapták a 

300X100 programra, amelyben részt vettek. Sem engem sem a testület tagjait nem kereste 

nem tájékoztatta, tehát velünk a mai napig egyetlen alkalommal sem beszélt. Utólag is 

bejöhetett volna Gátvölgyi József és egyeztethetett volna a támogatásról. Nem hivatalos 

forrásból tud a hivatal erről a dologról. Milyen felelőtlen dolog. Hogyan lépjen egy hivatal 

egy betelefonálásra? Majd az MPSZ e-mailben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2018. 

évben az OPSZ 300X100 programban résztvevő egyesületek támogatására szánt összeget az 

egyesület települési önkormányzatának utalták. Az egyesületek vezetői keressék fel az 

önkormányzatokat a támogatási igényük bejelentésére, és az önkormányzat kössön támogatói 

szerződést a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesülettel. A támogatásnak, a pénz 

felhasználásának szigorú feltételei vannak, melyeket a támogatói okiratban rögzítettek. Ha 

valóban ez az összeg a 300X100 programhoz kapcsolható, akkor milyen alapon pályázott ez 

az egyesület az önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül? És ha ez a beleegyezés nem 

kellett, akkor milyen alapon kötelezhető az önkormányzat az ügyben való részvételre? Evvel 

az egyesülettel az önkormányzatnak sem hivatalos, sem más jellegű kapcsolata nincs. „A 

300X100 programban közreműködő (vállalást tett) polgárőr egyesületek listáját a programról 

szóló részletes tájékoztató szerint az önkormányzati ajánlások figyelembe vételével állították 

össze.” Az önkormányzat ebben semmiféle ajánlást nem tett, senki nem kérdezte meg és 

szerepet nem vállalt. Ki tette meg ezt az önkormányzat helyett, és milyen alapon? Kellett e az 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, mert avval ez az egyesület nem 

rendelkezik. Az OPSZ elnöke azt írja a programmal és az egyesület működésével 

kapcsolatban: „s ezt a tevékenységét nem végezheti öncélúan, kirekesztve a település 

megválasztott tisztségviselőit, a képviselő testületet”. Tehát eddig sem működhetett volna 

így ez az egyesület. A Megyei Polgárőr Szövetség tájékoztatása alapján a Gátvölgyi József 

által vezetett Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület vett részt ebben a programban, részükre 

kellene átutalni a támogatást, mely egyesülettel az önkormányzatnak nincs együttműködése. 

Mindenki előtt ismertek az elmúlt 8 évben történtek, de felfrissítésként néhány szóban 

ismertette a történteket. Felháborító, hogy ennyi időn át kellett tűrni ezt a helyzetet. A testület 

már régen nem foglalkozik velük, minden kapcsolat meg lett szüntetve az egyesülettel és erről 



az országos és megyei polgárőr szövetség, valamint a Nagykanizsai Rendőrség is tájékoztatva 

lett. Gátvölgyi József az Innovatív Dél-Zalai Egyesületnél is adott be pályázatot az egyesület 

25 éves évfordulójának támogatására. Kiderült, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez az 

önkormányzattal egyeztetve és annak támogatásával történik. Aztán amikor kiderült, hogy az 

önkormányzat tudta nélkül történt, akkor azt gondolták minden rendben lesz, mert már nincs 

mit tenni, de szembesülniük kellett a tényekkel. A testület nem hagyta magát kész tények elé 

állítani. Most megint kész tények elé állította a testületet. Ismételten rossz színben feltüntetve 

településünket. 

Magyar Zoltán ez is azt mutatja, hogy semmibe sem nézi a testületet.  

 

Kalász Mátyás polgármester folytatta beszámolót   

Ott tart a dolog, hogy az önkormányzaton múlik az országos program megvalósulása.  

A közbiztonsági támogatással kapcsolatosan állásfoglalást kértünk a Belügyminisztériumtól, 

és most eljutott a dolog az Országos Polgárőr Szövetséghez is. Felháborító, hogy 8 éven át 

nem tudott leülni a Polgárőr Szövetséggel megbeszélni a problémát. 

Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy olvassa fel az Elnök Úrtól érkezett levelet és a 

tervezett válaszlevelet is. Valamint a Belügyminisztériumtól az önkormányzat kérésére 

megérkezett az állásfoglalás, ami szintén kért ismertetni. 

 

Kérte a testületi tagokat, hogy mindenki mondja el őszintén a véleményét. 

 

Erdős János képviselő megkérdezte, hogy a másik polgárőr egyesületnek a pénzt nem lehet e 

átadni? Ha nem, akkor vissza kell utalni az összeget és lezárni ezt a dolgot. Bosszantó, hogy 

ez a téma napról napra mérgezi a település hangulatát. 

 

Eiter István képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy nem is az a legbosszantóbb, hogy a 

Gátvölgyi féle ügy mindennapos téma, hanem abba rossz belegondolni, hogy mekkora kárt 

okoz ez a településnek. Mennyi mindent lehetne még megvalósítani, ha nincs ez az állandó 

uszítás. 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy ez az egyesület nem felel meg 300X100 

program előírásainak, ha másért nem akkor, azért mert nem működik együtt az 

önkormányzattal, sőt ellenséges azzal. A kiírásban szereplő többi követelményekről nem is 

beszélve. A testület nem hivatalosan, de tud arról, hogy hány fővel és óraszámban működik a 

szervezet, hány rendezvényt biztosított papíron. Az adatok meglátásunk szerint nem felelnek 

meg a valóságnak. A pályázati pénz elszámolásakor szigorú előírásnak kell megfelelni. Így 

ezt nem lehet vállalni.  

 

Szalai Veronika képviselő szerint is ebben a helyzetben mindenképpen vissza kell utalni ezt 

a pénzt, hogy a kitűzött cél érdekében máshol a kiírásnak megfelelően fel lehessen használni. 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy nagyon sok ideje ment már rá erre a témára az elmúlt évek 

során. 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke levélben kereste meg, utalva arra, hogy az országos 

program megvalósulása múlik ezen. Amikor korábban jelezte az önkormányzat a 

Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesülettel fennálló konfliktust senki sem foglalkozott vele. 

 

 



Eiter István képviselő elmondta, hogy nem az együttműködés hiányát hangsúlyozná, hanem 

azt, hogy a testület elhatárolódik az egyesülettől. 

 

Kalász Mátyás véleménye szerint az, hogy nincs együttműködés az azt jelenti, hogy 

elhatárolódik a testület ettől a szervezettől. 

 

Magyar Zoltán szerint le kell végre zárni és holnap visszautalni a támogatást. 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a támogatás felhasználásához támogatói szerződésre van 

szükség. A 300x100 Programban való részvételhez viszont kell az önkormányzat támogatása, 

a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesületnek nincs az önkormányzattal együttműködési 

megállapodása sem. Beszélt telefonon az Országos Szövetség Elnökének szakmai 

referensével is. Fél éve dolgozik a szövetségnél, gyakorlatilag egyetértett a véleményével. 

Kérésére megnézte a Polgárőr Almanchban megjelent rágalmazó cikket, melyet Gátvölgyi 

József nyilatkozott. Felháborodott rajta. 

 

Eiter István megkérdezte, hogy mi jelent meg a cikkben? 

 

Kalász Mátyás polgármester ismertette a cikk tartalmát és kijelentette, tiszta lelkiismerettel 

végezte a munkáját, nem hajlandó a tisztességét és a tekintélyét feladni. 

A támogatás felhasználásához támogatói szerződést kellene kötni a Balatonmagyaródért 

Polgárőr Egyesülettel, de az önkormányzat számolna el az összeggel a megyei polgárőr 

szövetség közreműködésével. A támogatói szerződés megkötését eleve lehetetlenné teszi a 

75/2011. (IX.15.) és a 15/2014. (II.25.) számú testületi határozatok 

 

Kalász Mátyás megkérdezte, hogy az Országos Polgárőr Szövetség Elnökének küldendő, 

közösen megfogalmazott, előzetesen egyeztett válaszlevelet jóváhagyólag elfogadja és 

egyúttal a támogatás összegét visszautalja? A testület döntését tartalmazó határozatokat a 

levél mellékleteként el kellene küldeni. 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

13/2018.(III.05.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

elfogadta az Országos Polgárőr Szövetség (1077 Budapest Király utca 71.) 

részére küldendő, közösen megfogalmazott, előzetesen egyeztetett 

válaszlevelet. 

 

Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szövetség részére küldje meg a levelet. 

 

  Határidő: értelem szerint 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

14/2018.(III.05.) Kt. sz. határozat 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

közbiztonság javításának támogatására nyújtott 350.000,-Ft összeg 

visszautalásáról döntött.  

A képviselő-testület meglátása szerint a Balatonmagyaródért Polgárőr 

Egyesület nem felel meg a 300x100 Program követelményeinek, ezért 

véleménye szerint nem jogosult a támogatási összegre. A támogatás 

visszautalásával szeretné biztosítani az összeg 300x100 Program célja céljának 

megfelelő felhasználását. 

 

Felhatalmazta a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás 

visszautalásáról. 

 

  Határidő: értelem szerint 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

2./ Tájékoztató a Klímastratégia Pályázatról. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Ódor László az elmúlt Kistérségi ülésen 

felvetette a Klímastratégia Pályázat benyújtását. A stratégia kidolgozásának költségére 

pályázni lehetne. A Kistérség nyújtaná be a pályázatot. Véleménye az, hogy mindenki a saját 

belátása szerint tesz a klímaváltozás megakadályozása érdekében. A pályázatot egy újabb 

pénzkidobásnak tartja ezen a szinten. Ez a program nagyobb települések, városok esetében 

lehet jelentős és hasznos. Ilyen kis közösségben többet ér az egymásra figyelés és a jó példa. 

 

Magyar Zoltán elmondta, hogy közpénzek felhasználása nélkül is tehetünk a klímaváltozás 

ellen.  

 

A képviselő-testület nem javasolja a pályázatban való részvételt. 

  

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

15/2018.(III.05.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván részt  

venni a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó  

Klímastratégia Pályázatban. 

 

  Felhatalmazta a polgármester, hogy a testület döntéséről a Kistérséget  

  tájékoztassa. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Nagykanizsai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződés megkötése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 



 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen a 

Nagykanizsai Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés tárgyában hozott 

határozatot módosítani kell. A módosítás szerint a szerződést 2017. január 1. napjától kell 

megkötni. Javasolta a határozatmódosítás elfogadását. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2018.(II.15.) Kt. sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

16/2018.(III.05.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1. 

napjától vagyonkezelési szerződés köt a Nagykanizsai Tankerületi Központtal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


