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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28-4/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  április 27. 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   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Kalászné dr. Pintér Anna háziorvos 

   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. 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. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Pataky 

György fogorvos 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása  

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

3. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 



4. A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

5. ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező és 

GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező 

víziközmű–rendszerek ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6. Fedett kiülő kemencével és színpad megépítéséről döntés 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

7. A hivatal épületének riasztó és biztonsági rendszerének átépítése 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

8.A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

9. Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Pataky 

György fogorvos 

 

 

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

kiküldésre került. Sajnos a fogorvos személyesen nem tudott megjelenni a mai testületi 

ülésen. Felkérte Kalászné dr. Pintér Anna háziorvost, hogy szóban is mondja el beszámolóját. 

 

 

Kalászné dr. Pintér Anna háziorvos megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a személyi 

és eszközállományban változás nem történt. Az orvosi rendelő és váró felújítása jól sikerült. 

Megköszönte a testületnek. A rendelő felszereltsége – mivel csatolt település – megfelelő, a 

székhelyen az OEP által előírtak rendelkezésre állnak. Egy EKG gép vásárlásával még jobbá 

tehető a rendelő felszereltsége, ami kb. 500-1.000 eFt közötti összegért vásárolható meg. 

Amit már érdemes lenne megvásárolni az kb. 600 eFt lenne. Kérte a testületet, hogy gondolja 

át, mert az még nagyon jó lenne itt helyben. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a 2017. évi költségvetésben 700 eFt került tervezésre a gép 

megvásárlására és 300 eFt a váró lambériázására. Egy EKG nagyon jó lenne helyben is a 

betegek szempontjából is. Jó gépet érdemes vásárolni, ami tényleg használható. A 

költségvetésben szerepel, ha a testület is úgy gondolja a beszerzésének nincs akadálya.  

Nagyon fontos a testületek hozzáállása. Balatonmagyaród mindig is pozitívan állt a dologhoz. 

Reméli ez továbbra is így marad. 

 



 

Erdős János képviselő megkérdezte, hogy egy defibrillátorra Balatonmagyaródon nem lenne 

szükség? 

 

 

Kalászné dr. Pintér Anna elmondta, hogy Zalakomárban van kettő, amiből egyet állandóan 

magával hord. Ha beszerzésre kerülne egy defibrillátor, akkor azt a településen egy állandóan 

hozzáférhető helyen kellene tartani. A gép ára kb. 1.000-1.200 eFt lenne. Akkor érdemes 

ilyen gépet beszerezni, ha többen tudják és merik is használni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy korábban volt erről szó, a műhelynél lehetne elhelyezni, 

mivel ott mindig van valaki. Kérte a testületet, gondolkodjon a felvetésen, ő is átgondolja és 

utána jár, aztán vissza lehet térni a témára. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a háziorvosi ellátásról készült beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslatokkal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

22/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kalászné Dr. Pintér 

Anna háziorvos Balatonmagyaród orvosi körzet egészségügyi tevékenységéről 

készített beszámoló jelentését az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a fogászati ellátásról készült beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

23/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pataky György  

fogorvos fogászati ellátásról készített beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 



Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása  

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az 

államháztartásról szóló törvénynek való megfelelés miatt a 2016. évi gazdálkodásról a 

beszámoló beterjesztésre került, a zárszámadás részletes megtárgyalására majd a májusi soros 

ülésen kerül sor.   

 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

3. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás 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 5 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

24/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

4. A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a házasságkötés hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének 

szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 3/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

 

5. ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező és 

GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező 

víziközmű–rendszerek ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Kettő víziközmű rendszert érint, a résztvevő településeknek egy közös 

képviselőt kell kijelölni. Javasolta a határozat javaslatok elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

25/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GAL-IV megnevezésű és 11-

10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren lévő ellátásért 

felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO-

_2017/2170-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak 

megfelelően létrehozták a "Megállapodás a GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 

hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" 

című megállapodást. 

Balatonmagyaród település Önkormányzatának képviselő- testülete javasolja, hogy a GAL-IV 

megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer 

ellátásért felelőseinek képviseletét, Zalakomár Nagyközség Önkormányzata lássa el. 

Az ellátásért felelősök GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval 

rendelkező víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti 

értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 10,19% 

Galambok Község Önkormányzata 23,89% 

Zalaszentjakab Község Önkormányzata 6,93% 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 58,99% 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a fentiek alapján 

felhatalmazza a Balatonmagyaród Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt 

"Megállapodás a GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval 



rendelkező víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös 

képviselőjének és a Megállapodást írja alá. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

26/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ZKOM-SZV megnevezésű és 

21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren lévő ellátásért 

felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO-

_2017/2231-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak 

megfelelően létrehozták a "Megállapodás a ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-

00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága 

érdekében" című megállapodást. 

Balatonmagyaród település Önkormányzatának képviselő- testülete javasolja, hogy a ZKOM-

SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-

rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét, Zalakomár Nagyközség Önkormányzata lássa el. 

Az ellátásért felelősök ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali 

azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó 

könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 6% 

Nemesvid Község Önkormányzata 33,24% 

Somogysimonyi Község Önkormányzata 7,3% 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 53,46% 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a fentiek alapján 

felhatalmazza a Balatonmagyaród Önkormányzat Polgármesterét, hogy a mellékelt 

"Megállapodás a ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval 

rendelkező víziközmű-rendszeren ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös 

képviselőjének és a Megállapodást írja alá. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

6. Fedett kiülő kemencével és színpad megépítéséről döntés 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületnek arról kellene dönteni, hogy a 

kemencét, fedett kiülőt és színpadot megcsináltatja-e. Három árajánlat érkezett, amelyek 

közül a legkedvezőbb a J-Terv Építész Kft. árajánlata. Engedélyeztetni kell, jelenleg 

folyamatban van. A tervezési, engedélyeztetési, ügyintézési költségek kb. 500 eFt lesz. A 



kiülőn nyeregtető lesz, belülről burkolva, lécezve, térkövezve. A színpad alja beton lesz, 

simított, megerősített felülettel. Villanyhoz és vízhez külön engedélyeztetési eljárás kell. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy a kiülő alja lukacsos térkővel legyen lerakva, mert 

látványosabb, ahogy a fű felnő. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a gyephézagos tégla egy parkolóban jó, 

de ide teljesen alkalmatlan lenne. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a fedett kiülő, kemence és színpad megépítését eFt összegért. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

27/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízta a J-

Terv Építész Kft. (Zalakaros) vállalkozót, hogy Balatonmagyaród 143/1. hrsz-

on eFt összegért fedett kiülőt, kemencét és fedett színpadot építsen. A 

beruházás 9.559.694,Ft 

 

  A polgármestert megbízta a vállalkozói szerződés aláírásával. 

 

  Határidő: 2017. május 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

7. A hivatal épületének riasztó és biztonsági rendszerének átépítése 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a hivatal épületét és a régi óvoda 

épülete egy riasztó rendszeren van. Célszerű lenne – a felújítást követően – külön választani a 

két épületrészt, úgy hogy külön rendszerek lennének, valamint az irattár és a mellette lévő 

helyiség is be lenne riasztva, amit külön lehetne kezelni. Kívül 5 kamera lefedi az udvart. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a kér egységből álló riasztó rendszer 

lenne a megfelelő. Felesleges a hármas osztály, nem tartja indokoltnak.  

 

  



Eiter István, Erdős János képviselők egyetértettek Magyar Zoltán alpolgármester 

felvetésével. 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

28/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal 

épületének riasztó- és kamerarendszer kiépítésével megbízza az LNL Group 

Solutions Kft (Nagykanizsa) vállalkozót. A beruházás összköltsége 330.000,-

Ft, melyet a 2017. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

  A polgármestert megbízta a vállalkozói szerződés aláírásával. 

 

  Határidő: 2017. május 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

8.A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos 

előterjesztést. A rendeletet azzal egészül ki, hogy háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 

lehet a tűzifa támogatás mennyisége, valamint a támogatásért ellenszolgáltatás nem kérhető.  

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a szociális célú tűzifa 

vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 12/2016.(XI.7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

9. Egyéb ügyek 

 

- Pályázat benyújtása belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy pályázatot lehet benyújtani az 

EBR rendszeren keresztül az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására”, ezen belül belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Az árajánlat szerint a 

felújítás 19.959.325,-Ft lenne. Pályázni 15 mFt-ra lehet, a fennmaradó 4.959.325,-Ft az 

önkormányzat önrésze lenne, amit a 2017. évi költségvetéséből kellene finanszírozni. 

Javasolta a pályázat benyújtását. 

 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

29/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. 

pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 

A megvalósítás helyszíne: 8753 Balatonmagyaród Petőfi utca, 253., 254. hrsz. 

A projekt költségvetése: 15.716.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.959.325,-Ft. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 15.000.000,-Ft. 

A projekt önrésze: 4.959.325,-Ft, melyet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 

kíván finanszírozni. 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

- Önkormányzati ingatlanok vízvezeték cseréje 
 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy több csőtörés volt már a hivatal 

udvarában, illetve a temetőnél. Indokoltnak tartaná a vízvezetékek cseréjét, amivel 

megelőzhető lenne további csőtörés. A sportpályáig egyenlőre nem kellene a vezetéket 

cserélni, egy leágazással le kellene zárni, hogy onnét, ha valamikor szükséges lesz, el lehessen 

vinni a vizet. Javasolta a vízvezeték cseréjét. 

 

 

A testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

30/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatalnál  

és a temetőnél kicserélteti a régi vízvezetékeket. A felújítás költségét a 2017. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017. május 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül kinek van 

kérdése, észrevétele? 

 

 



Eiter István képviselő megkérdezte, hogy a kamera felvételét meddig lehet megnézni, illetve 

ki nézheti meg? A szomszédjában lopás történt. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a felvételt kb. 8 napig lehet visszanézni. Ha ilyen történik, azt 

azonnal jelezni kell a rendőrség felé. Folyamatban van a rendőrséggel az együttműködési 

megállapodás megkötése. Kialakult rendje van az adatmentésnek is. A rendőrség továbbra is 

írásban kéri meg az adatokat. 

 

 

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

ülést 15,45 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


