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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 

   26. napján 16,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

Határozatok: 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

4/2022.(V.27.)  az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

1/2021.(II.15.) 

5/2022.(V.27.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési 

zárszámadásának elfogadásáról szóló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/20-7/2022. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.  

  május 26. napján 16,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

Az ülés helye:  Művelődési Ház, Balatonmagyaród, Petőfi u. 139. 

 

 

Jelen vannak:  Erdős János   polgármester 

   Herczeg Attila   alpolgármester 

   Erdős Mónika   képviselő 

   Gyepes Csilla   „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol:  Szűrös Adél   képviselő 

   1 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Daróczi Lászlóné  pénzügyi ügyintéző 

   Magyar Zoltán  Tűzoltó Egyesület elnöke 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   4 fő 

 

 

Erdős János polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

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

jelen volt. A nyílt 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./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2022. évi tervei 

Előadó: Magyar Zoltán egyesület elnöke 



2./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, az egyesület 2022. évi 

tervei 

Előadó: Simon Szabina egyesület elnöke 

 

3./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Erdős János polgármester 
 

4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

5./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének záró módosítása  

Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

6./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

7./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

8./ A közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

9./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

10./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

11./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

12./ Beszámoló a 2021. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

13.) 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásra pályázati kérelem benyújtása 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

14.) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

15.) Döntés a Petőfi u. 162. szám alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

16.) Falugondnoki állásra benyújtott pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)  

Előadó: Erdős János polgármester 

 

17./ Egyebek 

 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, 

az egyesület 2022. évi tervei 

Előadó: Magyar Zoltán egyesület elnöke 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

kiküldésre került. Felkérte Magyar Zoltánt a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 

parancsnokát, hogy tájékoztassa 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.) 

 

 

Herczeg Attila alpolgármester megkérdezte, hogy milyen világító eszközök beszerzését 

tervezi az Egyesület az idei évben? 

 

 

Magyar Zoltán elmondta, hogy pályázat útján szeretne sisaklámpákat beszerezni. 

Tájékoztatta a testületet, hogy 1,5 m Ft értékben Magyar Falu Program keretében idén 

benyújtott pályázaton motoros kasza, fűnyíró, lombfúvó, motorfűrész, fülvédő beszerzésére 

került sor. A támogatási szerződés és az összeg megérkezett. Az eszközöket megvásárolta az 

Egyesület.  

 

 

Erdős János polgármester kérte a testületet, hogy az Egyesület elmúlt évi munkájáról és 

pénzügyi helyzetéről készült beszámolót, valamint jövő évi terveiről készült tájékoztatót 

fogadja el. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

17/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2021. évi munkájáról, pénzügyi 

helyzetéről, valamint a 2022. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az 

előterjesztés alapján elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 



2./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, az egyesület 2022. évi 

tervei 

Előadó: Simon Szabina egyesület elnöke 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

kiküldésre került. A Kis-Balaton Alapítvány kuratóriumának elnöke nem tud részt venni a 

testületi ülésen. Kérte a testületet, hogy az Alapítvány elmúlt évi munkájáról és pénzügyi 

helyzetéről készült beszámolót, valamint jövő évi terveiről készült tájékoztatót fogadja el.  

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

18/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton 

Alapítvány 2021. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2022. évi 

célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

3./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a 2022. évi költségvetésben a Balatonmagyaródért 

Polgárőr Egyesület részére 250.000,-Ft, a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesült részére 

600.000,-Ft és 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:                                                     

 

19/2022.(V.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: 2022. június 10. 

Felelős: Erdős János polgármester 



4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést. 

Az elmúlt évben a pandémia miatt elmaradt a betegek szakrendelésre szállítása és a 

zarándokutak Homokkomáromba. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

20/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

falugondnoki szolgálat 2021. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés 

alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

5./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének záró módosítása  

Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos előterjesztést. 

Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

4/2022.(V.27.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

6./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 5/2022.(V.27.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

7./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Erdős János 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:                                                     

 

 

21/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2022. június 10. 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

 

8./ A közös önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2021. évi költségvetési 

beszámolójáról az írásos anyag kiküldésre került. 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:                                                     

 

 

 



22/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

 

9./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2021. évi munkájáról szóló 

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

hozzáállása, egymáshoz való viszonya jó. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

23/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

10./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2021. 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 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 



24/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: 2022. június 10 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

11./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2021. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót a testületi tagok megkapták. 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:                                                     

 

 

25/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és  

  Gyermekjóléti Központ 2021. évi családsegítés és gyermekjóléti  

  tevékenységéről készült beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központot tájékoztassa. 

 

Határidő: 2022. június 10 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

12./ Beszámoló a 2021. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy a 2021. évi gyámhatósági munkáról készült 

beszámolót minden testületi tag megkapta. 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:                                                     

 

 

26/2022.(V.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának – Képviselő-testülete a 

2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 

átfogó értékelést elfogadta. 

 

Határidő: 2022. június 10 

Felelős: Erdős János polgármester 

   Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

13.) 2022. évi szociális célú tűzifa támogatásra pályázati kérelem benyújtása 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2022. augusztus 31-ig lehetőség 

van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot benyújtani.  

50 m3 tűzifa igénylését tartaná indokoltnak, így az önrész 63.500,-Ft lenne. 

Javasolta a pályázat benyújtását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

27/2022.(V. 26.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

tv. 3. melléklet I.2.2.1. pontja alapján „A települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” 

jogcím alapján kérelmet kíván benyújtani a Balatonmagyaród 

településen élő rászoruló személyek részére nyújtandó szociális tűzifa 

támogatás igénylésére. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 

63.500 Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 

 

Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa 

szállításáról saját költségvetése terhére gondoskodik. 

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Erdős János polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 



14.) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Erdős János polgármester elmondta a testületnek, hogy a 2019. évi önkormányzati 

választások előtt megválasztott HVB egyik tagja és egyik póttagja lemondott megbízatásáról. 

Javasolta tagnak megválasztani Takács Attiláné Balatonmagyaród Dózsa u. 23. szám alatti 

lakost, póttagnak pedig Simonné Boronyák Rita Balatonmagyaród Dózsa u. 45. és Domináné 

Bucskó Mária Balatonmagyaród Petőfi u. 129. szám alatti lakosokat. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

28/2022. (V.26.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási 

bizottság tagjának  

 

Takács Attiláné Balatonmagyaród Dózsa u. 23., 

 

póttagjának: 

 

Simonné Boronyák Rita Balatonmagyaród Dózsa u. 45. 

Domináné Bucskó Mária Balatonmagyaród Petőfi u. 129.  

 

szám alatti lakosokat megválasztotta. 

    

Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjának és póttagjainak 

megválasztott személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez 

szükséges eskü letételének előkészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

  

 

15.) Döntés a Petőfi u. 162. szám alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében 

az önkormányzat tulajdonában került Balatonmagyaród Petőfi u. 162. szám alatti ingatlanra 

nem vonatkozik az 5 éves elidegenítési tilalom, az önkormányzat bármikor értékesítheti.  

 

 



Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy az épület milyen állapotban van? 

 

 

Erdős János elmondta, hogy az ingatlan elhanyagolt, az épület sincs jó állapotban. Az udvar 

nehezen kaszálható, elvadult, sok munka lesz vele. Megkérdezte, hogy mi a testület 

elképzelése az ingatlannal. 

 

 

Herczeg Attila alpolgármester véleménye szerint az ingatlan sorsának eldöntésekor arra is 

gondolni kell, hogy legyen egy olyan ingatlana az önkormányzatnak ahová nehéz helyzetbe 

került (pl. leégett az ingatlana) családokat, embereket el tudjon helyezni. 

 

 

Erdős János elmondta, hogy ilyen esetben alkalmas lenne – átmeneti megoldásként – a 

kultúrház hátsó részénél kialakított lakrész. A szennyvízrákötés, a bútorozást és a fűtését 

kellene megoldani. 

 

 

Herczeg Attila véleménye szerint, ha megtartja az önkormányzat, akkor arra az ingatlanra 

költeni kell. Az építőipari árak nagyon megemelkedtek. Balatonmagyaródon most az 

ingatlanárak nagyon jók. Olcsón nem szabad eladni az ingatlant. Az idő múlásával romlani 

fog az épület állapota. Egyelőre az udvart rendbe kellene tenni, a házat kitakarítani, 

szellőztetni. Azt nem érdemes felvállalni, hogy önerőből felújítja az önkormányzat, és utána 

eladja, mert a felújítás árát nem kapja vissza. 

 

 

Gyepes Csilla szerint egyenlőre nem kellene értékesíteni. Célt kell találni, és úgy felújítani 

pályázati forrásból. 

 

 

Erdős János elmondta, hogy nem kell most dönteni az ingatlan sorsáról, csak tájékoztató 

jelleggel került napirendi pontra.  

Javasolta, hogy a következő napirendi pont tárgyalása az egyebek napirendi pont után 

kerüljön megtárgyalásra. 

 

 

16./ Egyebek 

 

 

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy  

- az önkormányzati külterületi utakra folyamatosan hordják a lakossági hulladékot. 

Rendőrségi feljelentés van folyamatban emiatt. Reméli meg lesznek az elkövetők. 

Az érintett utakat sorompóval kellene lezárni, hogy ne tudjanak bemenni és szemetet 

lerakni, mivel a hulladék elszállítása és elhelyezése a hulladéklerakónál a tulajdonos 

költsége.  

- Horváth Zoltán Balatonmagyaród Petőfi u. 172. szám alatti lakos jelezte, hogy július 

3-án, búcsúkor újból nosztalgia focimeccset szeretnének szervezni. A füves 

focipályát rendbe kell tenni, a sport öltözővel együtt. A közösség téren lenne a 

csapatok megvendégelése (hurka, kolbász), melynek a költségét az önkormányzat 

átvállalná és a kemencébe el lehetne készíteni. 



 

 

Herczeg Attila alpolgármester és Gyepes Csilla képviselő támogatták a rendezvényt, 

felajánlották a segítségét. 

 

 

Erdős János javasolta a résztvevők megvendégelésére szervezett étkezés költségét az 

önkormányzat finanszírozza a 2022. évi költségvetése terhére. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

29/2022. (V.26.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. július 

3-án tartandó barátságos labdarugó mérkőzés résztvevői megvendégelésére 

szervezett étkezés költségét a 2022. évi költségvetésre terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2022. július 10. 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

- Tájékoztatta a testületet, hogy Kozár Nádja felajánlotta a településnek, hogy a 

Balatonnál Káptalanfüreden 8 fő gyermek (2. osztályostól a 6. osztályosig) részére tudna 

táborozási lehetőséget biztosítani 2022. július 24-től július 30. napja között. A tábor költsége 

gyermekenként 12.000,-Ft lenne, melynek költségét javasolta, hogy az önkormányzat 

biztosítsa. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

30/2022. (V.26.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 

24. és július 30. közötti Káptalanfüredi gyermektábor résztvevőnek költségét – 

gyermekenként 12.000,-Ft – a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

 



-  a következő napirendi pont tárgyalása előtt, 17,15 órakor Gyepes Csilla 

képviselő személyes érintettsége miatt a távozott a testületi ülésről  -  

 

 

17.) Falugondnoki állásra benyújtott pályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)  

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester ismertette, hogy a meghirdetett falugondoki állásra 5 pályázat 

érkezett, melyek közül 1 érvénytelen, mivel pályázatát hiányosan nyújtotta be, 4 érvényes. 

Elmondta, hogy Fehér Krisztina hozzájárult a nyílt ülés megtartásához, Szűrös Adél, Kakas 

Zoltán és Domináné Bucskó Mária zárt ülésen kérte pályázatának elbírálását. 

 

 

Elrendelte a zárt ülés tartását. 

 

 

Erdős János polgármester ismertette a falugondnoki állásra benyújtott pályázatok el bírálása 

tárgyában zárt ülésen hozott döntést. 

 

 

31/2022. (V.26.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) 

bekezdése alapján Balatonmagyaród község falugondnok munkakör betöltésére 

kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította, és elhatározta, hogy 

Domináné Bucskó Mária 8753 Balatonmagyaród Petőfi u. 129. szám alatti 

lakost 2022. július 1. napjától Balatonmagyaród község falugondoki 

munkakörébe határozatlan időre kinevezi, 3 hónap próbaidő megjelölésével. 

 

Felkérte a polgármestert a jogviszony létesítéshez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Erdős János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést 

18,05 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Erdős János      Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


