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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-5/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  május 26. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

Igazoltan távol: Erdős János   képviselő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő 

jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu Tünde 

köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat. A kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokon kívül javasolta a testületnek, hogy a Belépés tagként a Marcali és 

Térsége Kft-be napirendi pontot vegye fel a napirendi pontok közé. 
 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) egyetértett a napirendi pont 

tárgyalásával. 

 

A meghívóban szereplő és a polgármester által előterjesztett napirendi ponttal kiegészített, 

napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadott. 

 

 

-  napirendi pontok – 

 

1./ Belépés tagként a Marcali és Térsége Kft-be  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 



2./ Beszámoló a 2015. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtásáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

4./Egyebek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Belépés tagként a Marcali és Térsége Kft-be.  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy nem tudni a jövőben mi várható a 

hulladékgazdálkodás területén. Célszerű lenne, ha az önkormányzat a Marcali és Térsége Kft-

be tagként belépne. A Kft.-ben tulajdonszerzéshez elegendő, ha 10.000 Ft-ra kerekített 

összeggel lép be a Kft-be az önkormányzat, ezzel lehetőség van a közös tulajdonú társasághoz 

csatlakozni.  

Javasolta, hogy minimális összegben, azaz 20.000 Ft pénzbeli betét szolgáltatásával lépjen be 

az önkormányzat a Kft-be. Belépés esetén egyidejűleg az apport tulajdonjogát a társaság 

rendelkezésére bocsátja. A társaságba belépő tag önkormányzatoknak nyilatkoznia kell arról 

is, hogy a társasági szerződést elismeri és rendelkezéseit magára nézve kötelező erejűnek 

ismeri el. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

33/2016. (V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata (székhely: 8753 Balatonmagyaród, 

Petőfi u. 112., adószám: 15436870-2-20) Cg. 14-09-313574 cégjegyzék számú 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 

(8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) tagként 20.000 Ft pénzbeli betét szolgáltatásával 

belép és az apport tulajdonjogát egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja. 

 

Mint a társaságba belépő tag egyben nyilatkozik továbbá arról, hogy a társasági 

szerződést ismeri és rendelkezéseit magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



2./ Beszámoló a 2015. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

34/2016.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült átfogó értékelést 

elfogadta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

    Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

 

3./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtásáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 2016. június 2-ig ismét pályázni lehet az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretén belül belterületi utak, 

járdák, hidak felújítására. Az adóerő-képesség alapján támogatás maximális mértéke a 

fejlesztési költség 85 %-a. Elképzelés az, hogy a település központjából kiindulva mindkét 

irányba a Petőfi utca páros oldalán lévő járda javítása történne, ameddig elkészülne. A járda 

további szakaszát lehetne majd a későbbiekben – szintén pályázatból – folytatni. 

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy a Dózsa utca páros oldalán lévő járda javítására 

mikor kerülne sor? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy nézte a Dózsa utcai járdákat is. Azért a Petőfi utca központi 

részére gondolt, mert ott nagyobb a gyalogosforgalom (hivatal, orvosi rendelő, bolt, templom, 

kultúrház környéke) és több embert érint. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 



 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

35/2016.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont 

a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 

A megvalósítás helyszíne: 8753 Balatonmagyaród Petőfi utca, 253., 254. hrsz. 

A projekt költségvetése: 14.894.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 18.915.380,-Ft. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 15.000.000,-Ft. 

A projekt önrésze: 3.915.380,-Ft, melyet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből 

kíván finanszírozni. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2016. június 2. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül van-e kérdés, 

hozzászólás? 

A kultúrház kerítésének festése folyamatban van, a terasznál a javítások után a fa kátrányos 

anyaggal lesz lekezelve.  

A hangosító berendezést és a hangos bemondót is javítani kellett. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a terasz fölé egy előtetőt nem kellene 

csináltatni, hogy ne menjen tönkre? 

Kifogásolta, hogy Orsós György közfoglalkoztatott munkaidőben is a mobiltelefonjával 

foglalkozik. 

A járdák gyomirtóval történő permetezését javasolta. 

Pünkösdkor a templomban tartott orgonakoncert miért nem lett kihirdetve? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, Orsós Györggyel közölte, hogy munkaidőben a telefonját csak és 

kizárólag rövid és halaszthatatlan megbeszélésekre használhatja.  

A Pünkösdi koncertet az Egyházközség szervezte, és nem kérték az esemény kihirdetését, 

aminek semmi akadálya nem lett volna. Az Egyházközség a képviselő-testületet sem hívta 

meg. 

A gyomirtás már folyamatban van, egyes helyeken már meg is történt. 

 

 

Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy az orgonaművész nagyon megdicsérte, szép 

szavakkal illette a falut, a testületet, annak ellenére, hogy kicsi a település rendbe hozták a 

templomi orgonát, ezt még sokkal nagyobb települések sem teszik meg. 

 

 

Magyar Zoltán megkérdezte, hogy milyen területkimérés történt a régi iskola területén? 

 



Kalász Mátyás elmondta, hogy az önkormányzati utak kimérése és területszámítási hibák 

korrigálása után most a hivatal és a volt iskola területén az épületek ingatlannyilvántartási 

rendezése van folyamatban. Nem szerepel a térképen a tűzoltószertár és a volt óvoda épülete. 

A raktárépületénél az épület bővítése szükséges és a fodrászüzletnél a régi raktár épülete 

elbontásra került. A régi iskolánál a külső WC törlése szükséges, mert már több mint 10 éve 

elbontásra került. Szóval van több épület, ami a valóságban létezik, de a térképen szerepel és 

vannak olyanok, hogy a térképen szereplő épület már nem létezik. Ez a folyamat is része 

annak a törekvésnek, hogy rendbe tegyünk minden ügyet, pótoljuk a régi, esetleges 

elmaradásokat. 

A Zalai Naplóban Balatonmagyaródról egy cikk jelent meg. Az újság minden házhoz eljutott. 

Felvetette, hogy a volt óvoda udvarára kemencés kiülőt lehetne építtetni. Ez a téma már 

felmerült civil szervezeti rendezvény alkalmával is. 

 

 

Eiter István megkérdezte, hogy Balatonmagyaródon a házhoz menő szelektív gyűjtéshez a 

zsákok helyett biztosít-e a szolgáltató kék, illetve sárga edényzetet? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy utána fognak nézni. 

 

 

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

ülést 15,50 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


