
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 

 

Szám: B/132-6/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember   

   27. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 38., 39., 
 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

5/2018.(X.04.) 

 

a településkép védelméről 

 

7/2003. (IX.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-6/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  szeptember 27. napján 14,00 órakor tartott 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 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.) Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása és a településkép védelméről szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Fogorvosi alapfeladatok ellátására vonatkozó „Együttműködési megállapodás” 

módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

3.) Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 



 

 

1.) Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása és a településkép védelméről szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban mondják el kérdéseiket, 

észrevételeiket. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy az elhanyagolt területekre vonatkozóan 

nem talált a kézikönyvben semmit. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy az elhanyagolt területekre vonatkozó szabályozást a 

közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet tartalmazza. 

Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:   

 

                                                   

38/2018.(IX.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017.(III.27.) 

önkormányzati rendelete szerint a Településképi arculati kézikönyv egyeztetését 

lefolytatta. 

A partnerségi véleményezés során tartott lakossági fórumon, illetve a 

rendelkezésre álló egyeztetési időn belül a partnerektől észrevétel, vélemény 

nem érkezett. 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (8) bekezdése szerint ismertetett 

Településképi arculati kézikönyvet elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Településképi 

arculati kézikönyvet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint 15 napon belül tegye közzé, valamint küldje meg 

az érintetteknek, valamint gondoskodjon a Településképi arculati kézikönyv 

monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület 

működéséről. 

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 



 

  Határidő: értelem szerint 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a településkép védelméről 

szóló 5/2018.(X.04.) önkormányzati rendeletet - 

 

 

2.) Fogorvosi alapfeladatok ellátására vonatkozó „Együttműködési megállapodás” 

módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 2018. november 1. napjától Dr. Neumayer 

József látja el fogorvosi feladatokat, a feladatellátási szerződést Zalakomár Nagyközség 

Önkormányzatával megkötötte. Jelenleg Dr. Pataky György helyettesítéssel látja el a feladatot. 

Javasolta az előterjesztés elfogadása.   

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

39/2018.(IX.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak 

alapján az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta Zalakomár Község 

Önkormányzatával megkötött a Fogorvosi alapfeladatok ellátására vonatkozó 

„Együttműködési megállapodás” módosítását. 

 

  Határidő: 2018. október 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3. Egyéb ügyek 

 

 

- Hivatal kerítésének felújítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta a testületnek, hogy korábbi ülésen már felvetődött a 

hivatal kerítésének felújítása. Kéri Erdős János képviselőt, hogy az általa javasolt zalakomári 

vállalkozó elérhetőségét adja meg, hogy tudjanak vele egyeztetni. 

 

 

- Aszfaltos pálya felújítása 



 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az aszfaltos pálya felújítására 8,6 m Ft-os 

árajánlat érkezett. Nagy összegről van szó. Elgondolkodtató, hogy lenne-e értelme a 

felújításnak, mivel kevés a gyermek. 

 

 

Szalai Veronika képviselő véleménye szerint jobb lenne, ha ott fociznának a gyerekek, mint 

ott, ahol most. Más vállalkozótól is meg kell kérdezni. 

 

 

- Petőfi utca páratlan oldali járda javítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Petőfi utcai járda javítására 1,247 m Ft-os 

árajánlat érkezett. Az idei évben már nem kerül rá sor. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Petőfi u. 109. számú ház előtt minden eső 

alkalmával megáll a víz a járdán. Gyalogosan nem lehet ott közlekedni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy ez a helyzet már régóta fennáll. Az idei évben nem tudja az 

önkormányzat kijavítani. Még egy kis türelmet kér. Minden nem megy egyszerre. Ezt a 

problémát csak nem régen jelezték. 

 

 

Magyar Zoltán véleménye szerint a felújításkor kellett volna valamit kezdeni vele. Jön a tél, 

az emberek esnek-kelnek majd azon a részen. Most már kritikus a helyzet.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a jövő évben tervezi a nyugati járda hibáinak kijavítását és 

akkor ezt a szakaszt is rendbe teszi. 

 

 

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

15,55 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


