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Balatonmagyaród Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-9/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

              Balatonmagyaródi Művelődési Ház klubhelységében 2018. november 29-én 15,00 

              órakor tartott közmeghallgatásról. 

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás János   polgármester 

  Magyar Zoltán Jenő  alpolgármester 

  Eiter István János  képviselő 

  Erdős János   „ 

  Szalai Veronika  „ 

  5 fő 

   a lakosság részéről 7 fő. 

 

 

Meghívottak:  Papné Szabó Mónika  jegyző 

Hajdu Tünde    főtanácsos, jegyzőkönyvvezető 

  2 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a testületi tagokat, meghívottakat és a lakosság 

részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 

az 5 fő képviselőből 5 fő képviselő van jelen. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu 

Tünde köztisztviselőt.  

 

-  napirendi pontok  - 

 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások. 

 

 

-  napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



Kalász Mátyás polgármester: 

- A Petőfi utca keleti oldali járda felújítása megtörtént. A régi alap megmaradt és egy új 

aszfalt réteget kapott. Nem teljesen jó ez a megoldás, de ekkora keretből ilyen 

megoldásra volt lehetőség. A kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel bejárást tartottak. 

Korrigálásokra lesz szükség. Két helyen nem megfelelő a járda dőlésszöge. A másik 

probléma, hogy a lakosok is elhanyagolták a házaik előtti járdaszakaszokat. Kér 

mindenkit, hogy végezzék el a szükséges karbantartásokat. Több alkalommal le lesz 

permetezve a padka. A felújításra 15 mFt-ot kapott az önkormányzat, az önrész 5 mFt 

volt és még 10 mFt-ra volt szükség, hogy a teljes járdaszakasz elkészüljön. 

- A közösségi tér létrejöttével a téren további 5 kamera elhelyezésére került sor. Led-es 

világítás kialakítása és egy lámpa felszerelése alkonykapcsolóval is megvalósult. 

- A viharok következtében a kamerarendszer sérült. A keletkező túlfeszültség tönkre 

tette a berendezéseket. A hivatalnál túlfeszültség elleni relé lett felszerelve és az épület 

villámvédelme is megoldott lett. 

- A 2016. évben felújított orvosi váró fala az idei évben lambériázva lett, melyet Varga 

Zoltán falugondnok rakott fel. 

- Optikai kábel kiépült a településen. Jó minőségben elérhető minden háznál a TV, 

telefon, internet. A hivatal 100 m-es körzetében közösségi wifi lesz elérhető ingyen. 

- A hősi emlékmű letisztítása Tarr Vencel vállalkozónak köszönhető. 

- Nosztalgia foci. Horváth Zoltán kezdeményezésével és szervezésével, az 

önkormányzat segítségével valósult meg. Felmerült, hogy nagyon elhanyagolt a pálya 

is és az öltöző épülete is. Nincs miért felújítani. 

Az ivóvíz vezeték sem került kiépítésre. Jelenleg nincs kihasználva, nem jelentkezik 

igény a használatukra, ezért csak állagmegóvás történik. 

- Az idei évtől megszűnt a mezőgazdasági startmunka program, jelenleg hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás folyik 3 fő bevonásával. A megművelt terület felét 

tavaly, másik felét idén szeretnénk gyümölcsfával elültetni. A 14 db fát már megvette 

az önkormányzat. 

- Települési támogatások: - beiskolázási támogatás az óvodás gyerekek 10 eFt-ot, az 

alap- és középfokú oktatási intézménybe járó diákok 15 eFt-ot, a felsőfokú oktatásban 

részt vevők 25 eFt-ot kaptak. A jó tanulmányi eredményt elért diákok ezen összegen 

felül még 5 eFt-ot kaptak. Újszülöttek támogatása 10 eFt, első nyelvvizsga 

költségének 50 %-át megtéríti az önkormányzat.  

- Ebben az évben is lehetőség adódott egyszeri támogatás kérésére is, a kérelmezők 

20eFt-ban részesültek. 32 fő gyermek és 101 fő nyugdíjas részesült támogatásban. 

- Az idei évben is pályázott az önkormányzat szociális tűzifára, 79 m3 fát állapítottak 

meg. A fa kiosztása rendeletben szabályozott feltételekkel történt. 26 fő részesült 

szociális tűzifából. 

- Civil szervezetek támogatása az idei évben is megtörtént. A Tűzoltó Egyesület 500 e 

Ft, a Kis-Balaton Alapítvány 300 eFt, a Kisbalaton Polgárőr Egyesület 260 eFt 

támogatást kapott.  

- A Rákóczi Szövetséget 15 eFt-tal támogatta az önkormányzat, a nem magyar területen 

élők magyar iskolába járását támogatva ezzel. 

- Óvodai feladatok ellátására Zalakaros Város Önkormányzatával kötött az 

önkormányzat feladat-ellátási szerződést. A fizetendő hozzájárulás eddig minden új 

belépő gyermek esetében egyszeri 70 eFt volt. 2018.05.01-től ez az összeg 115.000,-

Ft/ fő, 2019-től 230.000,-Ft/ fő lesz. 

- Hétvégi és hétközi orvosi ügyelet terén is változás történt. Eddig a Kistérség keretén 

belül a Kard Kft. látta el. 2018.09.29-től Zalakaros Város Önkormányzata vállalta a 

feladat ellátását. 



- Fogorvosi alapfeladatok ellátását Zalakomár Nagyközség Önkormányzatával kötött 

megállapodás útján biztosítja az önkormányzat, az ügyelet Nagykanizsán van. Új 

fogorvos Dr. Neumayer József 2018.11.01-től 

- Rendezvények: - Madárkiállítás már hagyományszerűen kerül megrendezésre. 

Gyermeknap. Nosztalgia foci. A falunap egész napos rendezvény volt. Kis-Balaton 

Alapítvány szervezésében került sor a sütifesztivál megrendezése. Télapó ünnepség és 

az idősek napja megtartása december hónapban lesz. Minden évben megrendezésre 

kerül a Szilveszteri Bál is. 

Köszöni mindazoknak, akik törődnek a településsel. Ez nem a polgármesterről és a 

testületről szól, hanem mindannyiunkról. Minden esély adott a településen arra, hogy 

békességben éljenek az emberek. 

Köszöni a testület munkáját. 

Tervekről:  

- Hivatal kerítésének felújítása, 

- Petőfi utca nyugati oldali járda javítása. 

- Tűzoltószertár kapujának cseréje, az északi fal trapézlemezzel történő megoldása. 

- Aszfaltos pálya felújítása kb. 5-7 mFt lenne, melynem megvalósítását a testület 

elvetette. 

- A kultúrház teraszát, a vészkijáratoknál ideiglenes megoldással oldották meg, mely 

nem időtálló. Használaton kívül van, de vészkijáratoknál lépcsős megoldást tervez az 

önkormányzat.  

 

2.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérte a jelenlevőket, a testületi tagokat, hogy mondják el 

kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

Megyesi Dezső Balatonmagyaród Petőfi u. 177.: Elmondta, hogy a temetőben a tujákról 

nagyon sok ág lehullik, főleg ősszel.  

  

 

Kalász Mátyás: Elmondta, hogy már több alkalommal felvetődött ez a probléma. Kétféle 

lehetőség lenne: 

- A tuják kivágása, ami nagy kár lenne, teljesen megváltoztatná a temető képét. 

- Meghagyni a tujákat. 

Szakemberrel is beszélt erről: nem lehetne a tuják közé ültetni növényeket, amikkel idővel 

kiválthatók lennéne, mert az árnyékuk miatt nem nőnének meg. Keresik a megoldást.  

 

 

Bazsó Józsefné Balatonmagyaród Petőfi u. 132.: Elmondta, hogy más temetőkben is 

vannak tuják, sőt fák is, például a Nagykanizsai temetőben. Sokkal több a levél. A nyári 

melegben nagyon jó célt szolgálnak, árnyékot adnak. 

 

 

Balla Elemér Balatonmagyaród Petőfi u. 16.: A tuják ültetése társadalmi munkával történt, 

abban az időben mindenki mindent megtett azért, hogy az ő síremlékéhez közel kerüljenek a 

tuják elültetésre.  

 



Megyesi Dezső: Megköszönte a Polgármester, a testületi tagok és a Jegyző Asszony 

munkáját. Felkérte őket, hogy a jövő évi önkormányzati választások alkalmával ismételten 

induljanak és vállalják a tisztséget. 

 

 

Kovács Ferenc Balatonmagyaród Petőfi u. 50.: Megkérdezte, hogy a kultúrházban az 

öltöző mikor lesz felújítva? Problémát okoz a rendezvények alkalmával az öltözés, ha több 

fellépő csoport van. 

 

 

Kalász Mátyás: Az öltözők is fel lettek újítva.  

 

 

Zsovár Katalin kultúrház gondnok: Elmondta, hogy az öltözőbe függönyt kell felrakni és 

megoldani a fűtést, egyébként használható. 

 

 

Kalász Mátyás: Elmondta, hogy a fűtést hősugárzóval is meg lehet oldani. 

 

 

Kovács Ferenc: Szeretné, ha a temetőben lenne urnafal. 

 

 

Kalász Mátyás: Elmondta, hogy felmerül már ez a kérdés és foglalkozott vele a testület. 

Kulturáltabb, szebb megoldást kellene találni. Az urnafal nem annyira szép megoldás. 

 

 

Szalai Veronika képviselő: Elmondta, hogy Nagykanizsán a földön alakítottak ki 

urnahelyeket, ahol a virágnak is van hely. 

 

 

Kalász Mátyás: Megköszönte a megjelenést.  

 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a közmeghallgatást 

16,15 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

  Kalász Mátyás    Papné Szabó Mónika 

  polgármester      jegyző  

  

 


