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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március    

   28. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

4/2019.(III.29.) 

 

a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj 

alapításáról és adományozásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/88-4/2019. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  

  március 28. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Erdős János   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Ritecz Lajos    Kisbalatoni Polgárőr Egyesület elnöke

   Zsovár Katalin  kultúrház gondnoka 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   4 fő 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a 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./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az egyesület 

2019. évi tervei 

Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke 

 

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2019. évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 

 

3./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az alapítvány 2019. 

évi tervei 

Előadó: Hancsics József egyesület elnöke 



4./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 
 

5./ Díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

6./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2019. évi Szolgáltatási 

tervének jóváhagyására  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester  

 

7. Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az egyesület 

2019. 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 javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

13/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton 

Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 

2019. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján 

elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  

 



2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2019. 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 4 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

14/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2018. évi munkájáról, pénzügyi 

helyzetéről, valamint a 2019. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az 

előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, az egyesület 2019. 

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 jól működik, a kuratórium elnöke több területen is húzóerő a településen. 

Számtalan rendezvényen részt vettek.   Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 



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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

15/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton 

Alapítvány 2018. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2019. évi 

célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

4./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2019. évi költségvetésben a Kisbalaton 

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

500.000,-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 4 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

16/2019.(III.28.) 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: 2019. április 30. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 
 

5./ Díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy díszpolgári cím adományozásáról 2010-ben 

alkotott a képviselő-testület rendeletet. Díszpolgári címet még ebben az évben Németh Zoltán 

kapott. Az eltelt évek alatt ilyen cím adományozására nem került sor, most felmerült a 



kitüntető cím adományozásának igénye is. Az új rendelet megalkotása azért vált szükségessé, 

hogy a díszpolgári cím és a kitüntető cím elkülöníthető legyen. A rendelettervezet precízen 

megfogalmazott, megfelelő a követelményeknek és az elvárásoknak.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester, Erdős János képviselő jónak tartották a tervezetet. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a díszpolgári cím, 

valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 4/2019.(III.29.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

6./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2019. évi Szolgáltatási 

tervének jóváhagyására  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester  

 

 

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

kiküldésre került. Felkérte Zsovár Katalin kultúrház gondnokot, hogy a szolgáltatási tervről 

tájékoztassa a testületet. 

 

 

Zsovár Katalin kultúrház gondnok tájékoztatta a testületet az elkészült szolgáltatási tervről. 

Az idei évben egy balatonmagyaródi származású íróról való megemlékezést is szervez. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy lakossági kezdeményezésre Kamondi László íróról lenne a 

megemlékezés. Több balatonmagyaródi jeles személyiségről meg lehetne emlékezni, köztük 

Csordás Jánosról is. Kérte, hogy említett személyekről szervezzen ismeretterjesztő előadást a 

Nagykanizsai Könyvtár bevonásával. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

17/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásos 

előterjesztés alapján jóváhagyta a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi 

színtér) 2019. évi Szolgáltatási tervét 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



 

7. Egyéb ügyek 

 

 

- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

módosítása. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Társulás a Szociális Alapellátó Szolgáltat 

működési területének bővítéséről döntött, melyhez szükséges a Társulási Megállapodás 

módosítása is, mivel a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza a feladatellátásra társult 

önkormányzatokat. Csatlakozó települések: Galambok, Sand és Zalakomár. Javasolta a 

Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

18/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakarosi 

Kistárség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2. számú mellékletének 

módosítását elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy testület döntéséről a társulást tájékoztassa.  

. 

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

- Szilágyi András, Szilágyi Anikó és Kovács Zsolt kérelme 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta testületet a kérelemről. A jelenlegi lakóhelyükön a 

lakhatásuk nem megoldott, el kell jönniük a házból. A Balatonmagyaród, Petőfi u. 199. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú épület nincs lakhatásra alkalmas állapotban, balesetveszélyes, 

egészségre ártalmas, teljeskörű felújításra szorul. Tervek szerint pályázati támogatásból 

szeretnék felújítani.  

 

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint az önkormányzat nem köteles a családot 

elhelyezni, esetükben rendkívüli élethelyzet nem áll fenn. Az ingatlan felújításra szorul, 

jelenleg nagyon rossz állapotban van. 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy úgy tudja a korábbi bérlő is azért költözött el, mert a 

lakóház nem alkalmas lakásnak. 

 



 

Szalai Veronika képviselő szerint a lakóháznak állapota miatt egészségügyileg káros hatása 

is lehet. Tudomása szerint penészes, gombás allergiát és más betegséget idézhet elő. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

19/2019.(III.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród, Petőfi u. 199. szám alatti ingatlant nem adja bérbe lakhatás 

céljára Szilágyi András, Szilágyi Anikó és Kovács Zsolt mindhárman 

Balatonmagyaród, Petőfi u. 115. szám alatti lakosok részére, mivel az épület 

nincs lakhatásra alkalmas állapotban, balesetveszélyes, egészségre ártalmas, 

teljeskörű felújításra szorul. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kérelmezőket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. április 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

- Tájékoztató Nosztalgia foci szervezéséről 
 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az idei évben is megrendezésre kerülne a 

rendezvény, időpontja 2019. július 7-e lenne. Az elmúlt évben megtartott rendezvényt jó 

szívvel emlegetik. Az idén az Olajbányász öregfiúk jönnének játszani. Tavalyi évhez 

hasonlóan kerülne a helyszín (áram, padok, vízvételi lehetőség stb.) elrendezésre. 

 

 

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

ülést 15,15 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


