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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 

    30. napján 15,30 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 
 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

10/2017.(X.19.) a közterületi térfigyelő rendszerről  

11/2017.(X.19.) Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

1/2017.(II.22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28-11/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  november 30. napján 15,30 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol:  Magyar Zoltán  alpolgármester 

   1 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Daróczi Lászlóné  pénzügyi ügyintéző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   3 fő 

 

 

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 meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

 

1./ A közterületi térfigyelő rendszerről rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 



3./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

7./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

8./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

9./ Beszámoló a Szociális Alapellátó Központ 2017. évi munkájáról (házi segítségnyújtás) 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

10./ A falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

11./ A szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

12./ Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás emelése. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

13./ Vízközmű-rendszer bérleti üzemeltetési szerződés módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

14./Településképi Arculati Kézikönyv bemutatása és jóváhagyása 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

15./ Egyebek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ A közterületi térfigyelő rendszerről rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 



Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a közterületi térfigyelő 

rendszerről szóló 10/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 11/2017.(XII.01.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

3./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 



47/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a 

2017. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) g) pontja 

alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

4./ Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

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

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

48/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 

munkatervét és az azt megalapozó elemzést az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

2018. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Numerikus Szumma 

Kontroll Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.) bízza meg.  

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt  

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester  

 

 

 

5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban mondják el 

észrevételeiket, kérdéseiket. 

 



Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a közös hivatal 2017. évi költségvetés módosításának elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

49/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az 

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a közös hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

50/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét és az 

azt megalapozó elemzést az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy 2018. évben a belső ellenőrzési feladatok 

ellátásával a Numerikus Szumma Kontroll Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Becsali 

út 31.) bízza meg.  

  

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



7./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. A beszámolóból megállapítható, hogy minden területen az elmúlt évhez képest 

javulás tapasztalható. Megindokolták, hogy minek köszönhető a javulás. Kérte, hogy a 

beszámolóval kapcsolatban mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

51/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakarosi 

Rendőrőrsnek a település közrend és közbiztonsági helyzetéről készített 

beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zalakarosi Rendőrőrsöt 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

8./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 

2017. évi munkájáról készített beszámolót a testületi tagok megkapták. Balatonmagyaród 

2017. évtől csak az orvosi ügyelet feladat és a házi segítségnyújtás ellátásában érintett a 

kistérségen belül. A belső ellenőrzési feladatot minden település önállóan, Balatonmagyaród a 

közös hivatal településeivel közösen megbízott belső ellenőr útján oldja meg. 

A Kistérségből kivált két településsel kapcsolatos dolgok rossz irányba mentek el. Először 

úgy nézett ki, hogy a Kistérség elnöksége és a két település polgármestere meg tudnak 

egyezni a kiválás feltételeiben, de végül nem született megegyezés. Ez bonyolítja a kistérség 

helyzetét, mivel a Kistérség adminisztratív feladatait Zalakaros Város Önkormányzata 

vállalta, hogy ingyen ellátja. A kivált települések a kistérségen belül szeretnének feladatot 

elláttatni, de az adminisztratív költségekhez nem akarnak hozzájárulni. A Kistérség ülésén azt 

javasolta, hogy a feladat ellátására megállapodást kössenek azok a települések, akik nem 

tagok a Kistérségben. Vagy elfogadják a megállapodás feltételeit, vagy keresnek a 

feladatellátásra más megoldást. Nem lehet látni ennek a problémának a végét.  

Javasolta a beszámoló elfogadását. 



A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

52/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros Kistérség 

Többcélú Társulása 2017. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség Többcélú 

Társulását tájékoztassa. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

 

 

9./ Beszámoló a Szociális Alapellátó Központ 2017. évi munkájáról (házi segítségnyújtás) 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. A társulási ülésen volt szó létszámbővítésről, de egyenlőre nem került rá sor, 

mivel a két kivált település esetében még nem tudni kivel történik majd a feladatellátás. Most 

13 főre bővült a létszámkeret. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

53/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 

Alapellátó Szolgálat 2017. évi házi segítségnyújtás beszámolóját az 

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

    

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



10./ A falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a falugondnoki szolgálat szakmai programja módosításának 

elfogadását.  

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

54/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a falugondnoki szolgálat szakmai programját.  

A szakmai program 2017. december 1. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

11./ A szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a szociális étkeztetés szakmai programja módosításának 

elfogadását.  

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

55/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a szociális étkeztetés szakmai programját.  

A szakmai program 2017. december 1. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



12./ Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás emelése. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. A hétvégi és hétközi orvosi ügyeletet a Kard Kft. látja el. A Kft. kérelmet 

nyújtott be a kistérségi társuláshoz a finanszírozásra vonatkozóan. A 2018. évi minimálbér 

emelésre tekintettel szeretnék a kért összeget megkapni, amely az érintett munkavállalók 

különbözeti bérét fedezné. Balatonmagyaród esetében 27.340,-Ft emelkedik a hozzájárulás 

összege, így 2018. évben 712.788,-Ft-ot kell fizetni. Javasolta elfogadni hozzájárulás 

emelését. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

56/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás előterjesztés 

melléklete szerinti emelését 2018. január 1. napjától. A szükséges összeget a 

2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség 

Többcélú Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

13./ Vízközmű-rendszer bérleti üzemeltetési szerződés módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. Törvényi változások miatt a bérleti szerződések (55.ZKOM-SZV és 16.GAL-

IV) megújítása szükséges. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta az 55.ZKOM-SZV „Bérleti üzemeltetői szerződés (módosítás)” 

megnevezésű okirat jóváhagyását. 

 

 



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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

57/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett több 

ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló 

üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen 

előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt „Bérleti üzemeltetői szerződés 

(módosítás)” megnevezésű megállapodás megkötésével és felhatalmazta a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a 16.GAL-IV „Bérleti üzemeltetői szerződés (módosítás)” 

megnevezésű okirat jóváhagyását. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

58/2017.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett több 

ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló 

üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen 

előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt „Bérleti üzemeltetői szerződés 

(módosítás)” megnevezésű megállapodás megkötésével és felhatalmazta a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

14./Településképi Arculati Kézikönyv bemutatása és jóváhagyása 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

  

 

Kalász Mátyás polgármester ismertette az előterjesztést és kérte az abban foglaltak 

elfogadását. 

  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

  

 

Kalász Mátyás polgármester a javaslatot szavazásra felterjesztette. 

  

 



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

nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
  

 

59/2017. (XI. 30.) Kt. sz. határozat 
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 23. § (2) bekezdésére, a következőket rendeli el: 

  

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata Településképi Arculati 

kézikönyvét a jegyzőkönyv melléklete határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi példányát 

véleményezésre küldje meg a Lechner Tudásközpontba, a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának, a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóság Hivatalának, a Kulturális örökségvédelemért és a 

kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkárságnak, valamint 

a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályának. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

15./Egyebek 

 

                                           

Kalász Mátyás polgármester kérte a testületi tagokat, hogy a napirendi pontokon kívül 

mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy Koósné Herczeg Mónika felvetette neki a temetőben 

az út melletti tujasort kivágását, vagy kiváltását, mert nagyobb szél esetében a sírokat 

betemeti a lehulló tujalevél.  

Elmondta neki, hogy nem ért egyet a tuják kivágásával, de a következő testületi ülésen felveti 

a kérését. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy beszélt kertésszel, hogy lehetne kiváltani a tujasort, de nem 

lehetne a meglévő tuják közé semmit sem ültetni, mert nem élne meg. A tujasor szerves része 

a temetőnek, nélküle egy sivár, jellegtelen terület lenne, kellenek a növények. Sajnos elég sok 

munkát is okoznak, de megéri. 

 

 



Erdős János elmondta, hogy megkereste Gátvölgyi József. December 23-án a kultúrházba 

szeretnének tartani elő szilvesztert szülinapi bulival egybekötve. Minden felelősséget 

vállalnának. A kérése az volt, hogy a testületi ülésen ezt vesse fel. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a válasz egyértelműen nem. A képviselő-testület úgy 

határozott, hogy a közösségi helyiséget csak halotti tor és keresztelő céljára adja bérbe, nem 

vehető igénybe a helyiség születésnap, névnap stb. megtartására. Az önkormányzat nem 

vállalja be, ellenőrizetlen, bizonytalan tartalmú és kimenetelű rendezvények kockázatát. Elég 

csak arra gondolni, hogy hányféle és milyen jellegű probléma keletkezett a presszó üzemelése 

idején. A településen lesz szilveszteri ünnepség, azon bárki részt vehet.  

 

 

Szalai Veronika képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Őt is megkereste ebben az ügyben. 

A polgármester válasza a testület határozatát tartalmazza. 

 

 

Eiter István képviselő egyetértett a polgármester válaszával. A testület célja az, hogy 

nyugodt légkör jöjjön létre. Nincs szükség széthúzásra, együtt szilveszterezzen a falu.  

Megkérdezte Erdős Jánost, hogy mi a véleménye? 

 

 

Erdős János elmondta, hogy tájékoztatta Gátvölgyi Józsefet a közösségi helyiséget tor, 

keresztelő céljára adja bérbe a testület, a kultúrházat pedig nem adja ki. A fentiekkel teljes 

mértékben egyetért, Ő is tanúja volt az elmúlt évek eseményeinek. A válasz teljes mértékben 

a testület álláspontját tükrözi. 

 

 

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

ülést 16,40 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 
 


