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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/16-14/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.  

  november 05. napján 16,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Erdős János   „ 

   Eiter István   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   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 5 fő 

jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv 

vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon 

kívül javasolta a testületnek, hogy a Polgármester részére jutalom megállapítása 

napirendi pontot vegye fel a napirendi pontok közé. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) egyetértett a napirendi pont 

tárgyalásával. 

 

 

A meghívóban szereplő és Magyar Zoltán alpolgármester által előterjesztett napirendi ponttal 

kiegészített, napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadott. 

 

 

-  napirendi pontok – 

 

1./ A helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 



 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző 

 

3./ Az önkormányzat 2015. évi III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző 

 

4./ Polgármester részére jutalom megállapítása 

Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester 

 

5./ Egyebek 

 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ A helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták. Bejelentette személyes érintettségét. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy dönteni kell a testületnek arról, hogy a 

szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolta a szavazásból történő kizárását. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

59/2015. (XI.05.) Kt. sz. határozat: 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról 

szóló rendelet módosítása során a döntéshozatalból kizárja Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2016. január 1-től az 

önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, 

kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek 

valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A háziorvosi és a 

védőnői körzet Zalakomárhoz tartozik. A védőnő közalkalmazottként dolgozik. Tájékoztatta a 

testületet, hogy a zalakomári önkormányzat a háziorvos részére 3 évre mentességet állapított 

meg. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta, hogy Zalakomárhoz hasonlóan a testület 3 évre 

mentességet állapítson meg a háziorvos részére az iparűzési adó megfizetése alól. 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a helyi adókról szóló 

7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2015.(XI.10.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző 

 

 

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

megkapták. Felkérte Koszics Krisztina pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

 

Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a testületet, hogy a bevételeknél 

- a bérkompenzáció előre nem tervezhető, ezért a tényleges teljesítés kerül 

betervezésre a beszámoló alkalmával, 

- több gyermek részére került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, mint amennyi tervezésre került, ezért emelni kell a bevételi oldalt a 

ténylegesen kifizetett Erzsébet-utalvánnyal, ami a kiadások között is megjelenik 

majd, 

- a helyi adókból több befolyt eddig, mint ami egész évre tervezésre került, 

- a konyha megszüntetésével a startmunka-program keretében megtermelteket 

értékesíteni kellett, így több a bevétel a tervezettnél, 

- bevételek között utólag kerül a költségvetésbe a fakitermelés ellenértéke (300 eFt), 

- anyakönyvi szolgáltatásként 40 eFt bevétele volt az önkormányzatnak kettő 

házasságkötési szertartás miatt. 

- A kiadásoknál a konyha megszűnését követően a tényleges teljesítéshez lett 

hozzáigazítva az előirányzat, 

- a hivatalsegéd három havi munkabére a zöldterület kezelés kormányzati funkcióra 

került könyvelésre, 

- a rendezvények szervezésében részt vett dolgozó megbízási díjával a 

külsőszemélyi juttatások emelkedtek, 

- a polgármester jogviszonyának változása következtében a foglalkoztatottak 

személyi juttatásaiban és a külső személyi juttatásokban történt változás. 

- A dologi kiadásoknál a konyha bezárásával a közüzemi számlák könyvelése a 

város és községgazdálkodásra történik, 

- az iskolás és óvodás gyerekek szállításának költségét növelni kellett, mert a 2014. 

szeptembertől decemberig időszak költsége is az idei évet terheli a számlázás 

miatt, 

- a kultúrházba vásárolt zongora 6 eFt-tal többe került, mint a tervezett. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 



 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 13/2015.(XI.10.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

3./ Az önkormányzat 2015. évi III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző 

 

 

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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

60/2015. (XI.05.) Kt. sz. határozat 

Az önkormányzat 2015. III. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2015. III. negyedévéről 

szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési  

előirányzatainak III. negyedévi alakulása 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának III. negyedévéről szóló 

szöveges beszámolót elfogadja – 7. számú melléklet. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak III. 

negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Eredeti ezer Ft: Módosítás ezer Ft: Teljesítés ezer Ft: 

 Bevételek főösszege:  116.466   130.091  38.281 

 Kiadások főösszege:  116.466  130.091  38.904 

 

(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait bemutató pénzügyi mérleget az 1. 

számú melléklet tartalmazza 

 

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit jogcím csoportonkénti bontásban, a 

kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonkénti bontásban 

- eredeti előirányzat 

- módosított előirányzat 

- III. negyedévi teljesítését az 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

(5) Működési célú bevételek és kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 



(6) Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

(7) Személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat kormányzati funkciónként az 5. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) Dologi kiadásokat kormányzati funkciónként a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

7. melléklet 

2015. III. negyedévi szöveges beszámoló  

 

Bevételek alakulása: 

 

2015. III. negyedévben a bevétel 38.281,- eFt volt, mely a módosított előirányzathoz 

viszonyítva 29,4%-os teljesítést mutat. A költségvetési bevételek 60,1%-ban teljesültek. 

 

A bevételek összetételének vizsgálata során, megállapítható, hogy 

- működési célú bevételek aránya  99,6% 

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek aránya   0,4% 

 

Az önkormányzat 2014. évben jelentős megtakarítással rendelkezett, melyből a 

háromnegyedévben 623,- eFt került felhasználásra. 

 

Az Önkormányzatnál a bevétel egyik fő összetevője a helyi adók, az átengedett központi adók 

címén befolyó összegekből adódik. 

Az adóbevételek alakulását mutatja a következő tábla: 

 Adónem 2015. évi terv (mód) 2015. I. félévi tény % 

 Építményadó  2.354,- e Ft  1.687,- e Ft 71,7 

 Gépjárműadó  969,- e Ft  847,- e Ft 87,4 

 Helyi iparűzési adó 14.500,- e Ft   10.805,- e Ft 74,5 

 Magánszemélyek kommunális adója  4.760,- e Ft  4.402,- e Ft 92,5 

 Egyéb sajátos bevételek  1.970,- e Ft  694,- e Ft 35,2 

 Összesen: 24.553,- e Ft   18.435,- e Ft 75,1 

 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél a csatornaberuházótól átvett követelések 

szerepelnek, ez 4,0%-ban teljesült, de több végrehajtás is folyamatban van. A felhalmozási 

célú kamatbevétel 37,- eFt a elkülönített célvíziközmű számlán lekötött céltartalékból 

származik, melynek felhasználása részben kötött. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. III. negyedévben a kiadások teljesítésére 

38.904,- e Ft-ot fordított, mely a módosított előirányzathoz képest 29,9%. A működési és a 

felhalmozási kiadások 52,4%-ban teljesültek. 

 

Az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásait az alábbi arányok szerint használta fel: 



- működési kiadásokra 84,1% 

- felhalmozási jellegű kiadásokra 14,7% 

- finanszírozási kiadásokra 1,2% 

 

A személyi jellegű kiadások összege a 2015. III. negyedévi módosított előirányzathoz képest 

62,3%-ban teljesült, míg a munkaadókat terhelő járulékok 61,7%-ban. 

 

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 49,7%-ban realizálódtak, mely a 

takarékos gazdálkodásnak köszönhető. 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 77,0%-ban teljesültek, mely a különböző segélyeket és 

önkormányzati ellátásokat tartalmazza. 

Az egyéb működési célú kiadások 76,0%-ban teljesültek, mely a különböző támogatásokat 

tartalmazza ÁH belül és kívül. 

  

A felhalmozási kiadások 32,7%-ban teljesültek a negyedév végéig. 

 

Közcélú foglalkoztatott ebben az időszakban 7 fő volt. 

 

Balatonmagyaród, 2015. november 4. 

         Kalász Mátyás 

         polgármester 

 

4./ Polgármester részére jutalom megállapítása 

Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a polgármester úr kiemelkedő munkát 

végez, az önkormányzat jól és eredményesen működik. A polgármester úr által végzett 

tevékenység és ebben az évben elért eredmények elismeréséül jutalom megállapítását 

javasolta. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §
 
(1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a 

polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 

mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi 

összegét. A jutalom számításánál csak az illetmény összege vehető figyelembe, a 

költségtérítésé nem. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester bejelentette személyes érintettségét. Hozzájárul nyílt ülés 

tartásához. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy mivel a polgármester érintett a szavazásban, 

ezáltal dönteni kell a testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy 

zárják ki a szavazásból. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 



 

61/2015. (XI.05.) Kt. sz. határozat: 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

részére jutalom megállapítása döntéshozatalából kizárta Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Magyar Zoltán javasolta a polgármester részére 6 havi illetményének megfelelő jutalom 

megállapítását.    

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

62/2015. (XI.05.) Kt. sz. határozat: 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kalász Mátyás 

polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/H. §
 
(1) bekezdése alapján kiemelkedő munkájának és az év során 

elért eredmények elismeréséül hat havi illetményének megfelelő jutalmat 

állapított meg.  

 

Felhívta az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester 

 Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

5./ Egyebek 

 

- Kultúrház akadálymentesítése 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt ülésen felmerült a 

kultúrház akadálymentesítésének megoldása, ezért kért árajánlatot és terveket. Szabályosan a 

rámpának 4 %-os emelkedőnek kell lennie, ezért a több méter hosszúságút kellene kiépíteni. a 

tervben 5,2 %-os az emelkedő, így is mekkora kerülővel érne fel az, aki azt használná. A 

beruházás tervezett összege 1.856 eFt. 

A másik megoldás esetében az emelkedő 15 %-os lenne.  

Irreálisnak érzi a közel 2 millió forint kiadását egy olyan dologért amit, lehet, hogy nem is 

használnának, mert inkább a 2 lépcsőfokot választanák a kerülő helyett. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint korlátot kell felszerelni a lépcsőnél, 

amiben meg tudnának kapaszkodni a fellépéskor. 



 

 

Szalai Veronika és Erdős János képviselők az alpolgármester javaslatát jónak tartották. 

 

 

Eiter István képviselő szerint rozsdamentes, saválló korlát lenne a legjobb megoldás. Tud 

szakembert is ajánlani a munkára. 

 

 

- Petőfi u. 199. számú lakóház tetőfelújítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy nagyon nehézkesen készül az árajánlat a tető 

felújítására. Sokadik telefonra és egyeztetésre megnézte az ács a tetőt. Azt mondta, hogy 

nincs is olyan rossz állapotban és október 23-a után fogja küldeni az árajánlatot, ami azóta 

sem érkezett meg. Lehet, hogy kell keresni másik szakembert. 

 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy ismer megbízható szakembert, ha kell. 

 

 

- Kultúrház udvarának parkosítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester az elmúlt testületi ülésen felmerült az udvar szakember által 

történő parkosítása. Beszélt a nagyrécsei kertrendezővel és megnézte a területet. Abban 

egyetértettek, hogy őshonos fák, cserjék ültetése lenne célszerű. Elkészíti a terveket, de a 

terület rendezése majd csak tavasszal történik. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy lehet tervet illetve árajánlatot lehet kérni 

mástól is. A Zalakomári Önkormányzat is kapcsolatban áll egy céggel és jelenleg folyamatban 

van ott is a parkosítás. 

 

 

- Fák rendbetétele 
 

 

Kalász Mátyás polgármester véleménye szerint célszerű lenne a ravatalozónál az egyik 

fenyőfa kivágása, a sportpálya melletti hársfák ágainak kiigazítása, felnyesése úgy, hogy a 

hársfavirágot tavasszal ne tudják elérni és leszaggatni, valamint a közterületen található fák 

kiigazítását is meg kellene oldani. Ennek költségét a zöldterület kezelésnél el lehetne 

számolni. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

 

 



- Buszmegállóknál az esővíz elvezetésének megoldása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy elkezdték a munkát a központnál lévő 

buszmegállónál, ahol megáll a járdán az esővíz és megakadályozza, illetve nehezíti a 

közlekedést. Először csak a peron vonalában tervezték a javítást, de kérésére a kifolyóig 

elkészül majd a térkövezés. Remélhetőleg ezzel a probléma megoldódik majd.  

 

 

- Kamerarendszer bővítése 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 4 db kamera felhelyezése van folyamatban:  

- Petőfi u. 199. számú ingatlan elé,  

- a régi tűzoltószertár épületénél 2 db, ami a vendéglőhöz menő utat figyelné és egy 

rendszámfigyelő kamera lenne, 

- a Dózsa utca 8. számú ingatlan elé, a korábban felhelyezett másik kamera mellé tervezi a 

negyedik kamera elhelyezését.  

 

 

- Szelektív hulladékgyűjtés  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a nyáron folyamatosan nagyon sok szemét volt 

a műhellyel szemben elhelyezett hulladékgyűjtő szigetnél a konténerekben és zsákokban 

kihelyezve a konténerek mellé. A Zalaispa Zrt-től érkezett levélben tájékoztatták az 

önkormányzatot, hogy a szelektív mellé, zsákokban elhelyezett hulladékot, illetve az 

odarakott háztartási hulladékot nem fogják elszállítani. Azokon a településeken, ahol ilyen 

problémák jelentkeztek, igyekeztek felszámolni ezeket a szigeteket és a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtéssel oldották meg. A válaszlevélben kérte az önkormányzat, hogy a 

fémes hulladékgyűjtő edényzet helyett is műanyag hulladék gyűjtésére alkalmas edényt 

helyezzenek ki, mert abból van a legtöbb. 

 

 

Szalai Veronika képviselő szerint olyan konténer kellene, amiben nem lehet turkálni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy lehetne, de a zsákokba a hulladékot továbbra is 

odahelyeznék. 

 

 

Erdős János képviselő megkérdezte, hogy a műhelyre felhelyezett kamera felvételével nem 

lehetne visszanézni, hogy kik rakják oda azt a sok hulladékot. Működik polgárőrség is a 

településen. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a Zalaispától válasz egyenlőre nem érkezett. A műanyag a 

legtöbb, abból lehetne 2 konténer is. Meg kell nézni, hogy a településen működő 

vállalkozóknak van-e érvényes szerződése a hulladék elszállítására. 

Megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül van-e kérdés, hozzászólás? 



 

Eiter István képviselő elmondta, hogy korábban szó volt egy előadói est tartásáról. Az 

előadó 10 eFt-ért és utiköltségért eljönne és szívesen elmesélné a brazíliai élményeit. Egy 

érintetlen szigeten élt, és az ott található, nagyon csodálatos élővilágról tartana beszámolót, 

mutatna képeket. 

 

 

A képviselőtestület egyetértett a felvetéssel. 

 

 

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

ülést 17,10 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 


