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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

              Balatonmagyaródi Művelődési Ház klubhelységében 2019. szeptember 24-én 17,00 

              órakor tartott testületi üléssel egybekötött közmeghallgatásról. 

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás János   polgármester 

  Eiter István János  képviselő 

  Erdős János   „ 

  Szalai Veronika  „ 

  4 fő 

   a lakosság részéről 21 fő. 

 

 

Igazoltan távol: Magyar Zoltán   alpolgármester 

 

 

Meghívottak:  Papné Szabó Mónika  jegyző 

  Daróczi Lászlóné  pű. előadó 

Hajdu Tünde    főtanácsos, jegyzőkönyvvezető 

  3 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a testületi tagokat, meghívottakat és a lakosság 

részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 

az 5 fő képviselőből 4 fő képviselő van jelen. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu 

Tünde köztisztviselőt.  

 

-  napirendi pontok  - 

 

 

1.) Beszámoló a képviselő-testület 2014-2019 időszakban végzett munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások. 

 

 

-  napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Beszámoló a képviselő-testület 2014-2019 időszakban végzett munkájáról 



Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy rendkívül nehéz, de eredményes 9 évet zárt az 

önkormányzat. A 2010-es önkormányzati választások előtt már voltak jelek, hogy nem lesz 

könnyű időszak, de próbált nem gondolni rá. Egy választáson ellenfelek vannak és nem 

ellenségek. Úgy gondolta bárki legyen a megválasztott, mellé kell állni, nem kell vele 

egyetérteni, de segítő kritikával lehet a munkáját segíteni. A választásokat követte egy 

botrányos alakuló ülés. Elhangzott a „fekete vasárnap” kifejezés. Nem jó hozzáállás volt ez 

egy elenyésző kisebb csoport részéről, de ez elkísérte a testület munkáját 9 éven keresztül. 

Ennek ellenére a testület, a munkatársak kitartottak, eredményes 9 éven vagyunk túl. Ezzel a 

mentalitással sikerült egy bizonyos réteget – főként a fiatalokat – megtéveszteni. Nem tudott a 

falu egységes lenni. Most is elhangzott kampányígéretként, hogy egyesítik a falut. Nem kellett 

volna szétválasztani. A mai napig a település túlnyomó többsége a falu vezetése mellett áll és 

elismeri és nagyra értékeli a munkáját. Ennek ékes bizonyítéka a 2014-es választás is. Amit 

elért a település az együttes munka eredménye. 

Fejlesztések csak a főbb dolgokra koncentrálva, nem a teljesség igényével: 

- Az északi és a déli faluvégen 1-1 közvilágítás bővítésére került sor. 2010-2011-ben 

volt egy sorcsere, ami még mindig korszerűnek mondható. 

- Petőfi u. 199. szám alatti lakóház állagmegóvása érdekében tetőcserére volt szükség. 

- Ravatalozó felújítása az elsők között önerőből készült el. Az épület településképébe 

illő és a hozzátartozók elbúcsúztatásához méltó helyszínt biztosít.  

Teljes vízvezeték rendszer cseréje megtörtént a fővezetéktől kezdődően a két 

lecsatlakozóig. Teljesen új kutak kerültek kihelyezésre. Öntözőkanna tartó kihelyezése 

is megtörtént.  

- Templom megvilágítása az egyházközséggel közös beruházás volt. A templomi 

orgona felújításához 500.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat.  

- Hősi emlékművet megvilágító lámpákat cserélni kellett. A fakerítés rossz léceinek 

kicserélésére és lefestésére is szükség volt.  

- Hivatal kerítés rossz elemeinek javítása és kicserélése megtörtént. Még a Dózsa utcai 

részen a tűzoltószertárnál egy kapu kiépítésére lenne szükség.   

- Térfigyelő rendszer kiépítése 2010-ben elkezdődött és folyamatosan történt a bővítése 

a Belügyminisztériummal és a rendőrséggel együttműködésben.    

- A buszmegállók újraépítését a települési viszonyoknak megfelelően, optimálisan 

sikerült megoldani. 

- Járdák felújítása nemrég fejeződött be. Nehéz és nagyon költséges dolog. Nagy 

ráfordításigény miatt ez a megoldás látszott kivitelezhetőnek. 

- A tűzcsapok földfelettivé cserélése befejeződött a faluban. 

- Az önkormányzati utakhoz tartozó közlekedési és tájékoztató táblák szükség szerinti 

cseréje, elhelyezése megtörtént. 

- A Kányavári-szigetet már nem az önkormányzat üzemelteti. Az odavezető út nagyon 

rossz állapotban volt, szinte naponta érkeztek kritikát. Most a Vízügyi Igazgatóság 

működteti közmunkásokkal. Az ott elhelyezett esőbeállót, padokat stb. az 

önkormányzat térítésmentesen átadta. 

- Kultúrház felújítása nagy projekt volt. Elkészült a tető, a külső szigetelés, nyílászárók 

cseréje és festés, a belső felújítás. Az udvaron térkövezés, a lépcsőhöz korlát lett 

kihelyezve. A kultúr hátsó része is megújult. A terasz elbontása szükséges volt, az 

ideiglenes megoldásként épült faterasz nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és 

mára már el kellett bontani. Folyamatban van a két lépcsőnél – ami utána épült – a 

korlát elhelyezése. 



- Kultúrház felszerelésére is kellett áldozni, mivel ami volt, annak is lába kelt (lásd 

hangosító berendezés). Lelke rajta annak, aki úgy gondolta, hogy ne a falu javát 

szolgálja. Vásárlásra került új hangosító berendezés, projektor, fényképezőgép stb.  

Jelenleg a településnek egy kulturált kultúrháza van, ahol minden rendezvény 

megtartható. Büszkék lehetnek rá az emberek és továbbra is vigyázni kell rá, és arra 

használni amire a neve is utal.   

- A hivatal épülete is megújult: tető, nyílászárók cseréje, szigetelés, a vizes blokk 

felújítása. megtörtént. 

- Hivatal számítógépes rendszerének fejlesztésére is szükség volt. A mai kornak 

megfelelő infrastruktúra áll most a rendelkezésre.  

- Irattár kialakítását a dolgozók oldották meg új polcrendszerrel. 

- Az orvosi rendelő és a váró is újjáépült. Új eszközökkel bővült a rendelő pl. EKG, 

vízustábla stb.  

- A régi óvoda épületében közösségi helyiségek kialakítása történt, teljesen új 

vizesblokkal. Az udvaron térkövezés volt. Kemence, fedett kiülő és egy színpad épült. 

Helyet adva rendezvényeknek. Jól kihasználható terek állnak rendelkezésre. 

 

Beszerzések ismét csak a főbb dolgokra koncentrálva, nem a teljesség igényével: 

- Kistraktor vásárlására került sor különböző tartozékokkal: sószóró, szárzúzó, pótkocsi. 

- Kétbeállós mobilgarázs épült az udvaron.  

- Új falugondnoki busz beszerzését követően beszerzésre került teherutánfutó is. 

- A két falugondnoki autó miatt a volt iskola melléképületében a közmunkások 

segítségével garázs kialakítására volt szükség.  

- Különböző eszközök beszerzése történt még: fűnyírók, fűrészek, ágdaráló stb. 

- A közmunkaprogram változásával az addig megművel területen gyümölcsfák 

ültetésére került sor. A kultúrház udvarán pedig díszfák telepítése történt. Ennek ötlete 

Csontos Dezsőé volt, akinek ezúton is köszönjük a segítségét. 

- A fodrászüzlet felújítása az önkormányzat kis támogatásával és a bérlő 

hozzájárulásával történhetett meg. 

- Tűzoltószertár jelenleg felújítás alatt áll, az északi oldal és körben a tető aljának 

burkolása történik. Az önkormányzat a beruházáshoz 500.000 Ft-tal járult hozzá.       

- Fehérkavicsos feltöltések folyamatosan történtek az önkormányzati utakon és utak 

mellett.   

- A hivatal udvarán lévő öreg fenyőfa kivágása szükséges volt. A két platánfa 

ágazásával talán meghosszabbodott a fák élettartama. A régi focipálya melletti hársfák 

alsó ágainak levágása megtörtént. A temetői tuják kivágása hosszú ideje foglalkoztat 

mindenkit, mert a karbantartása és takarítása sok problémát jelent. 

- Optikai kábel kiépítése megtörtént a településen. Ennek következtében folyamatban 

van egy ingyenesen elérhető WIFI kiépítése a település központjában. 

 

Az önkormányzat az elmúlt időszakban különféle támogatásokat nyújtott. 

Támogatások ismét csak a főbb dolgokra koncentrálva, nem a teljesség igényével:   

- Vörösiszap károsultjai részére 100.000 Ft  

- Rendőrség támogatása 50.000 Ft/év, de az elmúlt két évben a rendőrség már nem 

fogadott el az önkormányzatoktól támogatást. 

- Mentőszolgálat rendszeres támogatása  

- A településen működő civil szervezetek támogatása: Tűzoltós Egyesület 500 e. Ft, 

Sportkör 300 e. Ft, Polgárőr Egyesület 300 e. Ft, Kis-Balaton Alapítvány 300 e. Ft. 

Ebben az évben a tűzoltószertár északi falának külső szigetelésére az egyesület által 

elnyert támogatáson kívül 500.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat. A civil 



szervezeteknek a kapott támogatás felhasználásáról minden évben el kellett 

számolniuk. A civil szervezetek nagyon jól működnek, külön megköszöni a 

munkájukat. 

- A zalakarosi általános iskola alapítványának rendszeres támogatása (ajándékkosárral.) 

-  Rákóczi Szövetség rendszeres támogatása. 

-  Kistérségi tekebajnokság nevezési díja: 20 e. Ft 

-  Zarándok utak, szakmai kirándulások. 

 

Új szociális rendelet megalkotása 2015. évben. Az önkormányzat által biztosított és 

megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson 

azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán 

problémáik megoldására önerőből nem képesek.  

- Beiskolázási támogatás általános iskola, középiskola és felsőoktatás nappali tagozatán, 

valamint óvodások támogatása, tanulmányi eredménytől függő plusz támogatás. 

- Újszülött gyermekek támogatása, idősek támogatása, szociális étkeztetésben 

részesülők támogatása. 

- Rendkívüli települési támogatások. 

- 20.000 Ft-os egyszeri támogatás évente gyermekeknek és nyugdíjasoknak. 

- Szociális célú tűzifa támogatás. 

 

Rendezvények: Falunap, mikulás ünnepség, gyermeknapok, idősek napja, szépkorúak 

köszöntése, szilveszteri bálok, természetfotó kiállítások, pannónia kiállítás, motoros találkozó, 

díszmadár kiállítások, kézimunka kiállítás, régi tárgyak kiállítása, sütifesztivál, ének estek.    

  

Az elmúlt időszakban több változtatásra, átszervezésre volt szükség egy részt jogszabályi 

előírások változása miatt, valamint a költségek csökkentése érdekében.  

Átalakításra kerültek a civil szervezetek. Felülvizsgálták a kultúrház működtetését, a 

falugondnoki szolgálat költségeit 1/3-ára csökkentették.   Az önkormányzati konyha több 

millió forintos ráfizetéssel működött, ezért 2015. június 30. napjával megszüntetésre került. 

Azóta a zalakarosi óvodától vásárolják az ebédet az étkeztetésben részesülők számára. 

A közfoglalkoztatás rendszere is teljesen átalakult. Mivel Balatonmagyaród kikerült a 

hátrányos helyzetű települések közül, a Start munkaprogramban már nem vehetnek részt, 

dologi kiadásokra nem kaphatnak így támogatást, csak a béreket finanszírozzák 100%-ban. A 

közfoglalkoztatottak száma is évről évre csökkent. Ezen okokból a mezőgazdasági területeket 

nem tudják már művelni, gyümölcsfával ültették be. 

Több rendezvény elmaradt az évek során érdeklődés hiányában pl. farsangi bál,                                                                                         

katalin bál. 

Sok kezdeményezésre is sor került, de érdeklődő hiányában nem volt folytatásuk.  

- Fiatalok téli mozgásigénye - volt iskolában  

- Kisgyermekes szülők klubja.  

- Biopiac. 

- Nyelvtanfolyam.  

- Pingpong terem. Megléte óta talán ketten vették igénybe 1-1 alkalommal. 

- Lakossági felmérések (fűnyírás, hó eltakarítás, kultúrház működése,) 5-6 kérdőív jött 

vissza.    

 

Azt viszont külön kiemeli, hogy az idősek klubja is megalakult és a Kendermagos Kórus is, 

amelyek azóta is működnek.  A Kendermagos Kórust nagyon sok fellépésre hívják, szép 

hírnevet szereztek a településnek.       

                           



2013. január 1-től megalakultak a járások. Emiatt a korábbi körjegyzőséget fel kellett bontani, 

és közös hivatal létrehozására került sor Zalakomár Nagyközség gesztorságával.   

A közigazgatás is átalakításra került ASP rendszer bevezetésével, jelentős változásokkal.  

 

Kimérettek hivatalos földmérővel az önkormányzati utakat, az önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlanoknál tisztázták a valós állapotokat a terület határok rendbetételével, épületek 

feltüntetésével.  

Gyepmesteri szolgálat működik a településen. 

Elkészült a település Környezeti tanulmánya, a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a 

Településarculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet. 

Feladat-ellátási megállapodással van ellátva a házi segítségnyújtás, a hétvégi és hétközi orvosi 

ügyelet, fogászati ügyelet, az óvodai nevelés. A Nagykanizsai Tankerületi Központtal 

megállapodást kötöttek az iskolás és óvodás gyermekek zalakarosi intézményekbe történő 

szállítására, mivel Zalakarosi Általános Iskola lett kijelölve a kötelező felvételi körzetnek. 

A kommunális hulladékszállítást is több cég végezte az elmúlt időszakban. Jelenleg a Viridis 

Pannónia Nonprofit Kft. a szolgáltató. A lakosságnak a hulladékszállításért nem kell díjat 

fizetni. A kommunális adó 20.000 Ft. A környező településeket figyelembe véve- ahol adót is 

és szemétszállítási díjat is fizetnek- ez nagyon kedvező. 

 

A település közbiztonsága érdekében több intézkedést is tettek, térfigyelő kamerák 

kihelyezése, Kisbalatoni Polgárőr Egyesület támogatása, üzletek éjszakai nyitvatartásának 

korlátozása.  

 

Minden intézkedésük és szabályok meghozatala annak érdekében történt, hogy következetes 

működés legyen, mindenkire egyenlően vonatkozzanak. 

 

A testület nevében elmondhatja, hogy mindig jószándékkal, a település érdekében, becsülettel 

dolgozott. 

 

 

1.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérte a jelenlevőket, a testületi tagokat, hogy mondják el 

kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

Erdős János képviselő megköszönte a lakosság eddigi bizalmát, hogy 17 éven keresztül 

testületi tagkénként tehetett a településért. 

 

 

Szalai Veronika képviselő megköszöntet az öt évvel ezelőtt a szavazóktól kapott sok 

szavazatot. Megköszönte a polgármester úr, a testületi tagok, a jegyző asszony munkáját. 

Külön köszönetet mondott Némethné Lendvai Marikának a Kendermagos Kórusban végzett 

tevékenységéért. Hancsics Józsefnek nemcsak mint a Kis-Balaton Alapítvány elnökének, 

hanem mint magánembernek is megköszönte a munkáját. Úgy gondolta, hogy a közösség 

tartóoszlopa is. 

 

 



Németh Zoltán Balatonmagyaród Petőfi u. 81/a.: Elmondta, hogy nehezen indult, de 

szépen zárult a 9 év. Megköszönte a testület munkáját az egész falu nevében és gratulál az 

elért eredményekhez. 

 

 

Hancsics József Balatonmagyaród Petőfi u. 62.: Elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy a 

Polgármester Úr a mostani választások alkalmával nem indul, de megérti a döntését. Azt 

kívánta, hogy élvezze a nyugdíjas éveit. Köszönte a támogatásokat, nem az anyagi jellegűt, 

hanem azt, hogy mindenben a közösség mellett álltak, ami a nehéz helyzeteken 

továbblendítette az embereket. Továbbra is ilyen lesz az erkölcsi támogatás, akkor valószínű 

folytatni fogják és reméli nem kell abbahagyni ezt a közösségi munkát. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester nagyon jó é eredményes volt a közös munka. Megköszönte a 

megjelenést. Mindenkinek jó egészséget, és azt kívánta, hogy a jövőben is sikeres és szépen 

fejlődő legyen Balatonmagyaród. Ha szükség lesz rá, továbbra is elkötelezett a település 

fejlődése és jó közérzete mellett.  

 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a testületi üléssel 

egybekötött közmeghallgatást 18,10 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

  Kalász Mátyás    Papné Szabó Mónika 

  polgármester      jegyző  

  

 


