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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  február 11. 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 

   Erdős János   „ 

   4 fő 

 

Igazoltan távol:  Szalai Veronika  képviselő 

   1 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   Zsovár Katalin  kultúrház gondnok 

   4 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt 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 kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokon kívül javasolta a testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat 

vegye fel a napirendi pontok közé: 

- Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina 

pü-i előadó 

- Önkormányzat törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) egyetértett a napirendi pontok 

tárgyalásával. 

 

 



A meghívóban szereplő és Kalász Mátyás polgármester által előterjesztett napirendi 

pontokkal kiegészített, napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

1./ A kultúrház 2015. évi beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok 

 

2./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke 

 

3./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet 

követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

5./ 2016. évi közbeszerzési terv 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

7./Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

8./ Polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

9./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi működési hozzájárulásáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

10./ Balatonmagyaródi Egyházközség támogatási kérelme 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

11./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

12./ Önkormányzat törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

13./ Egyebek 

 

 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ A kultúrház 2015. évi beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Zsovár Katalin 2015. szeptember 8. napjától látja el a kultúrház gondnoki 

feladatokat. Átadta a szót Zsovár Katalin kultúrház gondnoknak. 

 

 

Zsovár Katalin elmondta, hogy megpróbálta az elődjéhez hasonlóan végezni a feladatát. A 

mozgókönyvtár működik, a gyerekek szívesen látogatják és észrevehetően egyre több az 

érdeklődő. A Kendermagos kórus folyamatosan, heti három alkalommal próbál az április 2-ára 

tervezett rendezvényre. Heti két alkalommal Zumba és egy alkalommal gerinctorna kerül 

megtartásra az épületben.  

 

 

Kalász Mátyás tájékoztatta a testületet, hogy a Halis István Könyvtártól átnézték a könyvtári 

könyveket, szelektálni fogják az állományt. Átnézik még a régi könyvtári könyveket is, lesz 

több könyv, amit selejtezni kell, ezekből helyben kiárusítást lehetne tartani. 

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy nincs meg a könyvtári állomány digitálisan? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy az állomány átnézésével szeretnék elkészíteni, azért csinálják 

a felmérést, a selejtezést. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte Zsovár Katalint, hogy a konditerem használata 

nem zavarja a próbákat?  

 

 

Zsovár Katalin elmondta, hogy nem volt még a konditeremben, a próbákat eddig még nem 

zavarta. 

 

 

Kalász Mátyás az előzményekre való tekintettel elmondta, hogy a közösségi együttélésnek 

vannak szabályai. Az önkormány fizeti a konditerem közüzemi számláit, teljes rezsijét, 

valamint a takarítást is. Hozzájárul az eszköz vásárlásához a sportkör támogatásán keresztül. 

Eddig korlátlan használatot biztosított. Szó szerint éjjel nappal lehetett kondizni. A használók 

nem értékelik az önkormányzat juttatását és hozzáállását, és próbákat és a műsorokat továbbra 

is zavarják, akkor el kell gondolkozni a terem nyitva tartásának korlátozásáról, bezárásáról.  

A konditerem is a kultúrház egyik helysége, tehát a kultúrház gondnok felügyelete alá tartozik. 

Elmondta, hogy a kultúrház gondnoknak nem máshoz kell önmagát hasonlítani, mert 

mindenkinek a saját ízlése és elképzelése szerint kell teljesíteni, mert akkor teljesít legjobban 

az ember. Javasolta a beszámoló elfogadását. 



Magyar Zoltán javasolta, hogy ha még egyszer ilyen dolog fordul elő, mint a legutóbbi 

rendbontás, hangoskodás és még ráadásul megengedhetetlen hangnemben rágalmazzák az 

önkormányzatot, legyenek kizárva a konditeremből. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

2/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kultúrház 

gondnok 2015. évi beszámolóját az írásos előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

2./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke 

 

 

Erdős János Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke nem 

tudott jelen lenni a testületi ülésen, ezért felkérte a bizottság vagyonnyilatkozatokkal 

kapcsolatos beszámolójának megtartására. Az Ügyrendi Bizottság feladat és hatáskörébe 

tartozik az, hogy ellátja az önkormányzati képviselők és a polgármester 

vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, szükség 

szerint lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. A polgármester és a 

képviselők a minden év január 1-től számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot 

tenni. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a polgármester és valamennyi képviselő az előírt 

határidőn belül hiánytalanul leadta a vagyonnyilatkozatokat. Kérte beszámolójának 

elfogadását.   

 

 

A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

3/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi 

Bizottság tagjának vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját 

elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 



3./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet 

követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

  

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

4/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) 

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja 

meg.  

Megnevezés Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 

követő  Összesen 

1. évben 2.évben 3.évben 

1. Helyi adók 22 480 22 780 23 000 23 230 91 490 

2. Díjak, pótlékok, bírságok 7 400  8 100  8 250  8 660  32 410 

3. Vagyonhasznosítás bevétele 0  0  0  0  0 

4. Részvények, részesedések 

értékesítése 0   0  0  0  0 

5. Egyéb értékesítés, megtérülés 0  0  0  0  0 

Saját bevételek 29 880 30 880 31 250 31 890 123 900 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló 

kötelezettsége nincs. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

 

 



4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Átadta a szót Koszics Krisztina pénzügyi előadónak. 

 

 

Koszics Krisztina tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés tervezet kiadási és bevételi 

főösszege 1.989 e Ft költségvetési hiányt tartalmaz. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy tervezésre került 1 fő kultúrház gondnok 

7 órás foglalkoztatása? 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a kultúrház gondnok 2015. szeptembertől megbízási 

szerződéssel volt foglalkoztatva 2016. január 15. napjáig. 2016. január 16. napjától pedig 

Munka Törvénykönyv alapján történik a foglalkoztatása napi 7 órában. A nettó munkabére 

kb. azonos, vagy valamennyivel több, mint a megbízási szerződéssel. A kultúrház gondnoki 

munkakör munkaidő kerete nehezen megfogható, rendezvények előtt több időt igényel, utána 

viszont kevesebbet. Reméli, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Ezzel a munkával leköti 

az idejét, más munkahelyet nem tudna vállalni, valamiből pedig meg kell élnie. 

 

 

Magyar Zoltán megkérdezte, hogy tervezésre került 1.000 eFt irodabútor és 500 eFt utánfutó 

vásárlására? Megkérdezte, hogy pingpong-asztal vásárlására is sor kerül az idén? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy már évek óta tervezésre került az iroda bútorzatának cseréje, 

amire eddig még nem került sor, így a bútorcsere az idei évben is tervezésre került. A bútor 

már szinte használhatatlan, szétesik, kitépi a ruha úját.  

Egy nagyobb méretű utánfutó vásárlását célszerűnek tartaná, sok mindent meg lehetne vele 

oldani, amit eddig kölcsön utánfutóval tudtak csak megoldani. 

Megkereste Mészáros József és elmondta, hogy szeretnének pingpongozni és kérte, hogy az 

önkormányzat biztosítson erre a célra egy helyiséget és pingpong-asztalt. Átgondolta és a régi 

iskola épületében a karatésok termével szembeni termet tartaná erre a célra megfelelőnek, ott 

lehetne kialakítani megfelelő helyet. Az önkormányzat vásárolna egy beltéri asztalt. Lenne 

egy menetrend. A terem kulcsát minden alkalom előtte elkérnék és utána leadnák. A 

pingpongozásnak semmilyen akadálya nincs, eddig sem volt. Eddig még konkrétan senki sem 

jelentkezett ezzel az igénnyel. Azok a megnyilvánulások, amikről nemrégiben is volt 

szerencsénk innen-onnan hallani, mindennek nevezhetőek, csak nem kulturált 

igénybejelentésnek, kérésnek. A kultúrház előterében továbbra sem lesz pingpongozás, azt 

szeretnénk jelenlegi esztétikai állapotában tartani. 

 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy a karatésok is össze-vissza edzenek, nincs rendszer. 

 

 



Kalász Mátyás elmondta, hogy a karatésok esetében már kialakult ez a rendszer. Nem lát rá 

okot, hogy ezen az önkormányzat változtasson. Mindenben teljesen együttműködtek, soha 

semmilyen probléma nem volt, értékelik az önkormányzat által nyújtott lehetőségeket. 

Minden falunap alkalmával bemutatót tartanak. A pingpongozás most kezdődne le, most az 

elején kellene kialakítani egy rendszert, mert sehol nem működik úgy, hogy bármikor 

rendelkezésre áll egy szolgáltatás. 

 

 

Magyar Zoltán véleménye szerint a Petőfi u. 199. számú ingatlanon lévő épület tetejének 

felújításakor nem helyeztek el hófogókat.  

Megdicsérte a költségvetés előterjesztésének készítőit a szép munkáért.  

 

 

Erdős János elmondta, hogy utólag is felhelyezhetőek. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a tető felújításakor nem gondolt a hófogók elhelyezésére. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

5./ 2016. évi közbeszerzési terv 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

5/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben  

  nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést,  

  ami közbeszerzéssel járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 



6./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Az önkormányzatnak 2016. évben szociális feladatok támogatására 3.155 

eFt áll rendelkezésre, az előző évi 864 eFt-tal szemben. Ennek ismeretében dolgoztuk át a 

szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünket. A tervezett 

módosítás támogatást nyújtana az óvodás gyerekek, az általános iskolás, középiskolás és a 

felsőoktatásban tanulók számára egyaránt a tanévkezdéshez. Plusz támogatást kapnának a 

tanulmányi eredményük alapján a jó tanulók. Továbbá segítséget nyújtana az önkormányzat 

az első nyelvvizsga megszerzéséhez is. Támogatást kapnának a szociális étkezésben 

részesülők, azok, akik korúk vagy betegségük miatt étkezésükről részben vagy egyáltalán nem 

képesek gondoskodni. Év végén a 62. életévét betöltött, idős lakosokat egy alkalommal 1.000 

Ft összegű csomagot kapnának, és ünnepség keretében vendégül látná az önkormányzat. 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a szociális 

gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  szóló 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

7./Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Átadta a szót Papné Szabó Mónika jegyzőnek. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a három rendelet okafogyottá vált, ezért 

javasolta a rendeletek hatályon kívül helyezését. 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogatását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2016.(II.18.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 



8./ Polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a Polgármester Úr 2016. évi szabadság 

ütemezésének elfogadását.  

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

6/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester  

  2016. évi szabadság ütemezését az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester 

 

 

9./ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi működési hozzájárulásáról döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a 2016. évi működési hozzájárulás 

fizetésére három variációt dolgozott ki. A társulási ülés a 2.) variációt fogadta el, ami az 

önkormányzat számára a legkedvezőtlenebb változat. A legkedvezőbb (3. variáció) és a 

társulás által elfogadott variáció között kb. 30.000,-Ft a különbség. Javasolta elfogadni a 2. 

variáció szerinti 2016. évi működési hozzájárulást, mivel a döntés úgysem befolyásolja a 

többség által megszavazottakat. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

7/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

  1./ a tagönkormányzatok által a Társulás számára fizetendő 2016. évi működési  

  hozzájárulás összegét a 2. számú előterjesztésben szereplő elv alapján fogadta  

  el.  

 



  2./ az önkormányzat a működési hozzájárulás fedezetét az önkormányzat 2016.  

  évi költségvetésében biztosítja. 

 

  3./ az önkormányzat a működési hozzájárulás rá eső részét Pénzeszköz átadási 

   megállapodás alapján 2 részletben utalja a Társulás számlájára, az 1. részletet  

  március 15-ig, a 2. részletet szeptember 15-ig. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség  

  Többcélú Társulást tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2016. február 29. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a társulási ülés napirendi 

pontként tárgyalta a Kistérségi Társulás tevékenységi körének bővítési lehetőségeit. Javasolta, 

hogy a testület a kistérség tevékenységi körök bővítési lehetőségeinek részletesen kidolgozása 

után, annak ismeretében döntsön. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:    

 

                                                  

8/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi 

tevékenységi körök bővítéséről a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulásának 

a tevékenységi körök bővítési lehetőségeinek részletesen kidolgozása után, 

annak ismeretében dönt. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség  

  Többcélú Társulást tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2016. február 29. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

10./ Balatonmagyaródi Egyházközség támogatási kérelme 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Balatonmagyaródi 

Egyházközség az orgona javíttatásához 500 eFt támogatást kér az önkormányzattól. Az 

orgonát teljes egészében elszállítják, mivel helyben nem tudják javítani és várhatóan egy 

kompletten felújított orgonát fognak visszahozni. Javasolta a támogatás megállapítását. 

 

 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

9/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

  Balatonmagyaródi Egyházközség részére a 2016. évi költségvetéséből 500 eFt  

  támogatást biztosít a templomi orgona javíttatásához. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Balatonmagyaródi 

  Egyházközséget tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2016. február 29. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

11./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév).  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina pü-i 

előadó 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületnek az írásos előterjesztést 

megküldésre került. Átadta a szót Koszics Krisztina pénzügyi előadónak. 

Koszics Krisztina elmondta, hogy a bevételek összege az állami bevételek összegéhez lett 

igazítva. A kiadásoknál azon előirányzatok összege került megemelésre, melyeknél több lett a 

tényleges kiadás összege, mint a tervezett előirányzat. A kamerarendszer bővítése, a 

falugondnoki autó önrésze, a szárzúzó, a zongora, az asztali számítógép és a laptop a 

pénzmaradvány összegét csökkentette. 2015. év végén a pénzkészlet 46. 808 eFt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az önkormányzat 

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

módosításáról szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

12./ Önkormányzat törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületnek az írásos előterjesztést 

megküldésre került. Átadta a szót Papné Szabó Mónika jegyzőnek. 



Papné Szabó Mónika jegyző javasolta az önkormányzat törzskönyvébe az új kormányzati 

funkciók felvételét. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

10/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzat 

törzskönyvébe új kormányzati funkció felvétele” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta 

és az alábbiak szerint határozott: 

 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata a törzskönyvébe az alábbi kormányzati 

funkciók felvételéről döntött: 

- 051 020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

- 072 312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

- 104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót, mivel az 

önkormányzat kötelező feladata 2016. január 1-től a szünidei gyermekétkezetés 

- 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

- 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások. 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzat képviselő - testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.09.) önkormányzati rendelete az alábbi 7. 

függelékkel egészül ki.  

 

7. függelék  

Az önkormányzat alaptevékenység besorolása, kormányzati funkciói 

I. Az önkormányzat alaptevékenység besorolása 

841 105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

II. Kormányzati funkciók 



Kormányzati funkció Megnevezés 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés  

013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031060 Bűnmegelőzés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

054020 
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, 

megőrzése és fenntartása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

13./ Egyebek 

 

- „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” támogatása 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, a Zala Megye Polgári Védelmi 

Szövetség Elnökének megkereséséről, melyben kérte, hogy a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági 

Verseny” díjazásához és a részvevő diákok étkeztetéséhez az önkormányzat lehetőségéhez 

mérten járuljon hozzá. Javasolta a támogatás megállapítását. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta 10.000,-Ft támogatás megállapítását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

11/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megye  

  Polgári Védelmi Szövetség által megrendezésre kerülő „Katasztrófavédelmi  

  Ifjúsági Verseny” -t 10.000,-Ft összeggel támogatja.  

   

  Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zala Megye Polgári 

   Védelmi Szövetség Elnökét tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2016. február 29. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



- HUU038 forgalmi rendszámú Ford személygépkocsi értékesítése 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta a testületnek, hogy szó volt a régi falugondnoki busz 

értékesítéséről. Állapotfelmérést kell csináltatni és megnézni, hogy mennyi a forgalmi értéke 

(eurotax ár).  

 

 

Erdős János képviselő javasolta, hogy hangos bemondón is meg kellene hirdetni a gépjármű 

értékesítését.  

 

 

Kalász Mátyás hozzátette, hogy az eladási szándék ki is lesz függesztve. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

12/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HUU038  

  forgalmi rendszámú Ford személygépkocsit értékesíti. A forgalmi érték  

  megállapítása érdekében állapot felmérést végeztet. Az értékesítésről a  

  lakosságot hangos bemondón és a hirdetőtáblára történő kihelyezéssel  

  tájékoztatja. 

 

  Határidő: 2016. március 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

- Víziközmű hozzájárulás 3.000,-Ft alatti összegeinek eltörlése. 

 

Papné Szabó Mónika jegyző javasolta a 3.000,-Ft összeg alatti tartozások és az 500 Ft alatti 

túlfizetések eltörlést. A törlés 5 fő esetében, összesen 3.808,-Ft-ot jelentene. Kéri ehhez a 

testület jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:         

                                     

13/2016.(II.11.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja  

víziközmű hozzájárulás vonatkozásában 3.000,-Ft összeg alatti tartozások és az 

500 Ft alatti túlfizetéseket eltörlését. A törlés 5 fő esetében, összesen 3.808,-Ft-

ot jelent. 

 

  Határidő: 2016. február 29. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



- Tájékoztató az Innovatív Dél-Zala Egyesület közgyűléséről 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testülete, hogy az Innovatív Dél-Zala Egyesület 

legutóbbi közgyűlésén az egyik napirendi pont a kilépésekről és a felvételekről szólt. Minden 

résztvevő meglepve hallgatta a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület kilépési szándékáról 

szóló, Gátvölgyi József által írt levelet. Gátvölgyi József nem volt jelen az ülésen. A 

közgyűlésen ismertették a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület levelét. Többen felkapták 

a fejüket, mert 2015. évben is kapott az Innovatív Egyesülettől a Polgárőr Egyesület 250 eFt 

támogatást a 25 éves fennállásuk megünneplésére. Ismertette a Balatonmagyaródért Polgárőr 

Egyesület kilépéséről szóló levelét és a válaszlevelet, amit az Innovatív Dél-Zalai Egyesület 

küldött Gátvölgyi Józsefnek. Gátvölgyi József egyik vezetőségi tagja volt az Innovatív Dél-

Zalai Egyesületnek, de 2015-ben nem választották meg újra.  

A levélre foglaltakra reagálva tájékoztatta a közgyűlést, hogy az önkormányzat támogatását a 

Polgárőr Egyesület egyetlen pályázattal kapcsolatban sem kérte. Az esetet nem kívánta 

minősíteni csak, mint a települést és a testületet érintő újabb eseményről számolt be. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy napirendi pontokon kívül kinek van 

kérdése, észrevétele? 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy a színdarabbal készülnek az április műsorra és a 

kultúrház színpadán kevés a fény, néhány spotlámpa elhelyezése nagyon sokat jelentene.  

 

 

Magyar Zoltán elmondta, hogy Szalai Veronika képviselő asszony kérését tolmácsolja, aki 

Németh Lászlóné munkájának anyagi elismerését szeretné kérni a kórussal történő áldozatos 

tevékenységéért. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy egy-egy rendezvény alkalmával, a műsort követően kapott 

megbízási díjat, amire a jövőben is van lehetőség. 

A spotlámpák elhelyezésének nem látja akadályát. 

 

 

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

ülést 15,25 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


