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kívül helyezés) 

2/2018.(IV.27.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

zárszámadásának elfogadásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-3/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  április 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 

   3 fő 

 

 

Igazoltan távol: Erdős János   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   2 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Daróczi Lászlóné  pénzügyi ügyintéző 

   Kalászné dr. Pintér Anna háziorvos 

   Ritecz Lajos   Kis-Balaton Polgárőr Egyesület elnöke 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   5 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 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./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az egyesület 

2018. évi tervei 

Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke 



2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2018. évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az 

egyesület 2018. évi tervei 

Előadó: Szever János egyesület elnöke 

 

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az egyesület 2018. 

évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

7./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Pataky 

György fogorvos 

 

8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, a 

pénzmaradvány jóváhagyása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

9./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

10./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

11./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

12./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

13./ Óvodai feladat-ellátási szerződés megkötése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

14./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról 

döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

15./ Egyéb ügyek 

 

 

 

 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az egyesület 

2018. évi tervei 

Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

kiküldésre került. Felkérte Ritecz Lajost a Kisbalatoni Polgárőr Egyesület elnökét, hogy az 

egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet. 

 

 

Ritecz Lajos egyesület elnöke a Kisbalaton Polgárőr Egyesület nevében köszöntötte a 

megjelenteket és megköszönte a meghívást. (Felolvasta a beszámolót.) 

 

 

Kalász Mátyás megkérdezte, hogy milyen a kapcsolat a Megyei Polgárőr Szövetséggel? 

 

 

Ritecz Lajos elmondta, hogy a Megyei Polgárőr Szövetséggel működik a kapcsolattartás. 

Természetesen a másik polgárőr egyesületnek ez a kapcsolat régebbre vezethető vissza. 

 

 

Kalász Mátyás megköszönte az egyesület munkáját. Úgy érzi, hogy egy kicsit háttérbe van 

szorítva ez az egyesület a Polgárőr Szövetség részéről. Kérte az elnököt, hogy tolmácsolja az 

egyesület tagjainak a köszönetét. Az önkormányzatnak fontos ez a csapat. Örül neki, hogy 

együtt vannak és megy a munka. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

17/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton 

Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 

2018. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján 

elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  

 



2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2018. évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

kiküldésre került. Hancsics József egyesület elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen, 

helyette Magyar Zoltán a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület parancsnoka 

tájékoztatja a testületet az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről. 

 

 

Magyar Zoltán egyesület parancsnoka a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 

nevében köszöntötte a megjelenteket. (Írásos előterjesztés mellékelve.) 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

18/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról, pénzügyi 

helyzetéről, valamint a 2018. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az 

előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az 

egyesület 2018. évi tervei 

Előadó: Szever János egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

kiküldésre került. Szever János egyesület elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen. Több 

aktív tagra lenne szükség. Az egyesület 2018. évi működése bizonytalan. Sajnos annak idején 

a fiatalok félre lettek vezetve. El lettek vadítva, ha ez nem így történik, akkor a 

sportegyesületnek is más lenne a fejlődési folyamata. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

19/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaródi Sportegyesület 2017. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, 

valamint a 2018. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés 

alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, az egyesület 2018. 

évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Hancsics József a Kis-Balaton Alapítvány 

kuratóriumának elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen elfoglaltsága miatt, de az 

alapítvány elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről készítettek írásos beszámolót. Az 

Alapítvány az átszervezése óta jól működik. Kulturális programokban részt vesznek, 

különböző rendezvényeket szerveznek maguk is. Reméli kitartóak lesznek. Megköszönte az 

Alapítvány munkáját. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

20/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton 

Alapítvány 2017. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2018. évi 

célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2018. évi költségvetésben a Kisbalaton 

Polgárőr Egyesület részére 260.000,-Ft, a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesült részére 

500.000,-Ft, a Balatonmagyaródi Sport Egyesület részére 250.000,-Ft, a Kis-Balaton 



Alapítvány részére 300.000,-Ft támogatás került tervezésre. Javasolta a működési célú 

támogatásértékű pénzeszköz átadásáról készült megállapodás tervezet elfogadását, mely a 

támogatás átutalásának ütemezését és elszámolását szabályozza. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

21/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta  

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott támogatások rendjét,  

  valamint a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásáról szóló  

  megállapodást a határozat melléklete szerint. 

 

  Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

 

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

előterjesztést. Megköszönte Ritecz Lajosnak a segítséget a falugondnok helyettesítésében. Jól 

működik a szolgálat, elégedett a falugondnok munkájával. Lelkiismeretesen dolgozik, 

odafigyel mindenre. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

22/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki  

szolgálat 2017. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



7./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Pataky 

György fogorvos 

 

 

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

előterjesztést. Sajnos a fogorvos nem adott be beszámolót és személyesen sem jelent meg a 

mai testületi ülésen. Kérte, hogy a háziorvos beszámolójával kapcsolatosan mondják el 

észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kalászné dr. Pintér Anna háziorvos elmondta még, hogy a szolgálat csatlakozott az 

elektronikus egészségügyi rendszerhez, így hozzáférhetővé váltak a betegek adatai, 

zárójelentések, vizsgálati eredmények. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a rendelő és a betegváró a hozzá tartozó 

vizesblokk szépen felújításra került. A rendelő felszereltsége is fejlődött. További igények 

felmerülését kéri jelezni. Az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban problémák adódtak, de 

reméli megoldódnak, mert befolyással lehet magára a háziorvosi ellátásra is. A körzet nagyon 

kicsi, és hiányos, több nyugdíjas orvos lát el háziorvosi körzetet, van, aki egészségügyi 

problémával küzd, és van olyan, aki túlterhelt, mivel több praxist is ellát.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy meddig működik így az orvosi ügyelet? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy az orvosi ügyeletet működtető Kard Kft. május 31. napjával 

felmondta a szerződést, de a felmondási idő fél év. 

Javasolta a háziorvosi beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslatokkal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

23/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kalászné Dr. Pintér 

Anna háziorvos Balatonmagyaród orvosi körzet egészségügyi tevékenységéről 

készített beszámoló jelentését az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 



8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, a 

pénzmaradvány jóváhagyása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

megkapták.  

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az önkormányzat működési támogatása 3 871 

eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. A költségvetésben jóváhagyott 116 248 eFt 

előirányzatból 117 713 eFt (101,3%), míg a kiadásoknál 73 625 eFt (63,3%) teljesült. A 

pénzmaradvány összege 44 089 eFt. Megvalósult beruházások az 5. számú melléklet 

részletezi. Az adóbevételek alakulása jól látható az előterjesztésből. A szociális célú tűzifa 

elszámolása megtörtént.   

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy 4 000 e Ft a kultúrház terasz részének rendbetételére lett 

tervezve. Ez elmaradt, mivel a járda felújítására benyújtott pályázat nyert. Sok kritika érte a 

teraszt, de a régit mindenképpen el kellett bontani. A vészkijáratok miatt kellett valamilyen 

megoldást találni. Ennek helyretételére valamilyen megoldást kell találni, ami most nem 

valósult meg, de az erre a célra tervezett pénz is megmaradt. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a járda felújítása mikor kezdődik el? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a felújítás június 30. napjáig megvalósul. Jelenleg a 

szerződéskötés van folyamatban. Mindenképpen a település központjától indul a felújítás. Az 

idei évben is pályázik az önkormányzat, a többi rész pedig saját erőből fog megvalósulni. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 2/2018.(IV.27.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

9/. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

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 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

24/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

10./ A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2017. évi költségvetési 

beszámolójáról az írásos anyag kiküldésre került.  

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi 

költségvetésében a kiadások 97,7 %-ban teljesültek, a bevételek a tervezett adatoknak 

megfelelőan alakultak. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

25/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



 

11./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. A közös hivatal jól működik. A 

dolgozók hozzáállása, egymáshoz való viszonya jó. Kérte a jegyzőt, hogy tolmácsolja 

köszönetét a dolgozók felé. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

26/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

12./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2017. évi belső ellenőrzésről 

készült beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. Javasolta a beszámoló 

elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

27/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 



 

13./ Óvodai feladat-ellátási szerződés megkötése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Zalakarosi Közös 

Önkormányzati Hivatal megküldte az óvodai feladat-ellátási szerződés tervezetét, mely május 

1. napjától határozatlan időre szól. Javasolta a tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

28/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az 

óvodai feladat-ellátási szerződést az előterjesztés alapján. 

 

Felhatalmazta a polgármester a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

14./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról 

döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy pályázatot lehet benyújtani az 

EBR rendszeren keresztül az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására”, ezen belül belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Az árajánlat szerint a 

felújítás 19.959.325,-Ft lenne. Pályázni 15 mFt-ra lehet, a fennmaradó 4.959.325,-Ft az 

önkormányzat önrésze lenne, amit a 2018. évi költségvetéséből kellene finanszírozni. 

Javasolta a pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

29/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. 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: 15.716.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.959.325,-Ft. 



A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 15.000.000,-Ft. 

A projekt önrésze: 4.959.325,-Ft, melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből 

kíván finanszírozni. 

 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

15./ Egyéb ügyek 

 

- Falunap időpontjának megbeszélése 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte a testületi tagokat, milyen időpontot találnának 

megfelelőnek a falunap megtartására? 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta, hogy július utolsó, vagy augusztus első hétvégéjén 

legyen, mivel akkor nincs semmilyen mezőgazdasági munka. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy jónak tartja az időpontot, de véleménye szerint ebben 

az időben nagyon meleg van, hőség lesz. 

 

 

Kalász Mátyás egyetértett a javasolt időponttal.  

 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a falunap időpontjának 

2018. július 28. napját. 

  

 

- Tájékoztató az Országos Polgárőr Szövetség leveléről 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a képviselő-testület döntésének 

megfelelően a levél az Országos Polgárőr Szövetség elnökének elküldésre került, a támogatás 

összegének visszautalása is megtörtént. Megérkezett Elnök Úr válaszlevele, valamint a 

Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület elnökétől is érkezett levél. Kérte Jegyző Asszonyt, 

hogy ismertesse a leveleket. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző ismertette a leveleket.  

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy a testület az elmúlt ülésen hozott döntéseivel lezártnak 

tekintette ezt a dolgot.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester egyetértett Eiter István véleményével. 

 



 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a képviselő-testület az összeg visszautalásával lezártnak 

tekinti  

a helyi közbiztonság javításának támogatási ügyét. 

 

 

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

mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy megkereste Horváth Zoltán azzal, hogy a régi időkre 

egy megemlékezést szeretnének tartani július 9-én a futballpályán. A régi öltözőt ki lehetne 

meszelni és helyreállítani erre az alkalomra. Nem is lenne rossz, ha az épület szinbolikusan 

őrizné azt, hogy régen volt egy futball egyesület. Támogatja a kezdeményezést. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy vele is beszélt arról, hogy szeretne egy 

nosztalgia rendezvényt tartani. A meszelést az egyik helyi festő elvégezné csak alapanyag 

kellene. Támogatta a rendezvény megtartását. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy Őt is megkereste. A rendezvényt mindenképpen a pályán 

szeretnék megrendezni, pedig felajánlotta erre a célra a közösségi helyiséget, mivel az 

öltözőben nincs víz sem és villany sem. Nagyon rossz állapotban van, évente kétszer 

beszakítják a bejárati ajtót. Az ötlet támogatható és dicséretre méltó. Segítséget – ésszerű 

kereteken belül – kap az önkormányzattól, például asztalokat, székeket, ételt, italt valamint az 

öltöző s a pálya rendbe tételéhez szükséges takarítószereket, festékeket, anyagokat. 

 

 

Eiter István véleménye szerint emlékhelynek meg lehetne őrizni. „A balatonmagyaródi 

futball emlékére” ezt még rá is írná. A múltról szólna. A faluban összeszedni a relikviákat. 

 

 

Ritecz Lajos elmondta, hogy a sportkör 1961-ben alakult és 1976-1977-ben Horváth Zoltán 

szervezte újra a csapatot. Ennek emlékére akarja ezt a megemlékezést. A pályaavatón a ZTE 

volt itt, 14-0-ra győzött a csapat. 

 

 

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

ülést 15,40 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


