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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július   

   8. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 
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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/65-9/2021. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.  

  július 8. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

Az ülés helye:  Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112. 

 

 

Jelen vannak:  Erdős János   polgármester 

   Herczeg Attila   alpolgármester 

   Erdős Mónika   képviselő 

   Gyepes Csilla   „ 

   Szűrös Adél   „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

 

Erdős János polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen 

volt. A nyílt 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./ Kis-Balaton Alapítvány ügye, új kuratóriumi tagok megválasztása 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról 

Előadó: Erdős János polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

3./ Tájékoztató a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület együttműködési kérelméről 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

4./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 

Előadó: Erdős János polgármester 



 

5./ Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

1./ Kis-Balaton Alapítvány ügye, új kuratóriumi tagok megválasztása 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a Kis-Balaton Alapítvány kuratóriumának elnöke 

Magyar Zoltánné és egyik tagja Erdősné Szép Ágnes lemondtak a tagságukról. Javasolta a 

testületnek, hogy a kuratórium elnökének és tagjának lemondását fogadja el.  

A Kis-Balaton Alapítvány alapító okiratának módosítása szükséges a kuratórium elnökének és 

tagjainak változása miatt. Javasolta tagnak, Borosán Erhard Balatonmagyaród, Petőfi u. 108., 

Tóth Lászlóné Balatonmagyaród Petőfi u. 103., Zvér Roland Balatonmagyaród Petőfi u. 29. 

és Simon Szabina Balatonmagyaród Dózsa György u. 45. szám alatti lakosokat, valamint 

elnöknek a tagok közül Simon Szabina Balatonmagyaród Dózsa György utca 45. szám alatti 

lakos felkérését. Tájékoztatta a testületet, hogy nevezettek hozzájárultak felkérésük nyílt 

testületi ülésen történő tárgyalásához.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a felkérésekkel. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

20/2021. (VII.08.) Kt. sz. határozat 

 Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. A Kis-Balaton Alapítvány alapító okiratának VI. fejezetét módosítja, a kuratórium 

tagjai közül törli Magyar Zoltánné kuratórium elnökét és Erdősné Szép Ágnes 

kuratórium tagot. 

 

2. A Kis-Balaton Alapítvány alapító okiratának VI. fejezetét módosítja, a kuratórium 

tagjai közé Borosán Erhardot (Balatonmagyaród, Petőfi u. 108.), 

- Tóth Lászlónét (Balatonmagyaród Petőfi u. 103.),  

- Zvér Rolandot Balatonmagyaród Petőfi u. 29. és  

- Simon Szabinát Balatonmagyaród Dózsa György u. 45.  

felvenni rendeli. 

 

3. A Kis-Balaton alapítvány alapító okiratának VI. fejezetét módosítja, Simon Szabina 

(8753 Balatonmagyaród Dózsa Gy. u. 45.) határozatlan időre a kuratórium elnökévé 

rendeli.  

 

4. A Kis-Balaton Alapítvány alapító okiratának módosítását a fentiek szerint 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Erdős János polgármester 



 

 

2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról 

Előadó: Erdős János polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos 

előterjesztést. Jól működik a szolgálat, elégedett a falugondnok munkájával. Kérte a testületet, 

hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

21/2021.(VII.08.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

falugondnoki szolgálat 2020. évi munkájáról készült beszámolót az 

előterjesztés alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

3./ Tájékoztató a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület együttműködési kérelméről 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület 

együttműködési kérelméről. 

 

 

Herczeg Attila alpolgármester mindenképpen úgy gondolja, hogy szükség van a településen 

polgárőrségre, akik odafigyelnek az idősekre, a falu biztonságára. A másik egyesület 

megszűnőfélben van, ezért jó lenne egy másik szervezetre. 

 

 

Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy a polgárőrség helyzete az elmúlt években mindig 

visszatérő téma volt. Mindenki ismeri az előzményeket. Támogatja az együttműködés 

létrejöttét. 

 

 

Szűrös Adél képviselő egyetértett az együttműködés létrejöttével, szükségesnek tartja a 

munkájukat. 

 



 

Erdős Mónika képviselő véleménye szerint félre kell tenni a múltat, jöjjön létre az 

együttműködési szerződés. A település mindig számíthatott az egyesületre. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 1 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

22/2021.(VII.08.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 

megállapodást köt a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesülettel Balatonmagyaród 

és Kányavári sziget területén a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, 

vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok ellátására továbbá a település 

közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság 

biztonságérzetének növelése érdekében. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

4./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 

     Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2021. augusztus 31-ig lehetőség 

van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot benyújtani. 52 

m3 tűzifa igénylését tartaná indokoltnak, így az önrész 66.040,-Ft lenne. 

Javasolta a pályázat benyújtását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

23/2021.(VII.08.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. 

melléklet 2.2.1. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján kérelmet 

kíván benyújtani a Balatonmagyaród településen élő rászoruló személyek 

részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. 



 

A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 66.040 Ft 

összegű önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 

 

Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját 

költségvetése terhére gondoskodik.  

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Erdős János polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

 

 

5./ Egyebek. 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a temetőbe urnafal é térkőburkolat 

építésére benyújtott pályázaton 4,46 M Ft-ot nyert az önkormányzat. 

 

 

Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy a harangláb is ebből a támogatási pénzből lesz 

megvalósítva? 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a harangláb önerőből készül. 

A településre a régi rossz fa szemetesek helyett fém szemetesek beszerzése van jelenleg 

folyamatban, négy paddal és egy biciklitárólóval együtt. 

 

 

Gyepes Csilla elmondta, hogy a faluvégén lévő üdvözlő tábla már nagyon kopott, egy kis 

felújításra szorulna. 

 

 

Erdős János igen tervben van a felújítása. Időhiány miatt nem került rá eddig sor. 

 

 

Szűrös Adél elmondta, hogy több településnél látta, hogy fémkeretben van az üdvözlő tábla, 

ami időtállóbb.  

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést 

16,30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Erdős János      Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


