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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 

    30. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 30., 31., 32., 33. 
 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

3/2018.(VI.06.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 13/2005. (X. 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-4/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  május 30. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Erdős János   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol: Eiter István   képviselő 

   1 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 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 meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

 

1.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 



3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

4.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző   

 

5. Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

kiküldésre került. Kérte, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatban mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

feladatok ellátásáról szóló 3/2018.(VI.06.) önkormányzati rendeletet - 

 

 

 

2.) Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 



30/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 

2018. december 31-ig új, öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot készít 

és fogad el, és addig a 2013. június 28. napján elfogadott Balatonmagyaród 

Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja hatályban marad. 

 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  Határidő: 2018. december 31. 

  

 

3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2017. 

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:                                                     

 

 

31/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és  

  Gyermekjóléti Központ 2017. 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. 

 

  Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Határidő:  2018. június 15. 

 

 

4.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző   

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2017. 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:                                                     

 

 

32/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának – Képviselő-testülete a 

2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 

átfogó értékelést elfogadta. 

 

Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: 2018. május 31. 

 

 

5. Egyéb ügyek 

 

- Falunappal kapcsolatos tájékoztató 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy kósza hírek szerint a 2018. július 

28. napjára tervezett falunapon akarják megtartani a Kányavári-szigeten a Járási Polgárőr 

Nap, erről azonban senkitől, semmilyen hivatalos információja nincs és a Kisbalaton Polgárőr 

Egyesület sem tud a dologról, velük sem egyeztettek.  

 

 

A képviselő-testület véleménye szerint, ha ez igaz, akkor ez újabb példája annak, ahogy a 

Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület viszonyul a településhez.  

 

 

- Hétvégi és hétközi orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet a Kard Kft. kérelméről.  

A hétvégi és hétközi orvosi ügyeletet ellátó Kard Kft. felmondta a szerződést. A felmondási idő 

fél év, melyet teljesítenek, de a fennmaradó időszakra plusz 2 m Ft hozzájárulást kérnek, így 

Balatonmagyaródnak 81.861 Ft-ot kellene még fizetnie. A zalakarosi ügyeleti kör kicsi, kevés 

orvossal, egy nagyobb körzet, mint például a zalaegerszegi, jól működik, mert több a 

finanszírozás és az orvos is. A kért összeg kifizetése szerinte csak akkor lehet indokolt, ha a 

szolgálatatást akár más feltételekkel is, de tovább folytatják. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

33/2018.(V.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának – Képviselő-testülete 

elfogadhatónak tartja a Kard Kft. kérelmét, és a krízishelyzetre tekintettel 

a egyszeri kiegészítő hozzájárulást a 2018. évi költségvetésében 



biztosítja, amennyiben a hétvégi és hétközi orvosi ügyeletet a 

továbbiakban is ellátja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalakarosi Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási ülésén a határozatnak megfelelően döntsön. 

 

Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2018. június 7. 

 

 

- Balatonmagyaród Petőfi utca páros oldali járda felújítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy elkezdődött a járdafelújítás. Fontosnak tartja 

egy műszaki ellenőr alkalmazását az esetlegesen felmerülő problémák elkerülése, megoldása 

érdekében.  

Felmerült az is, hogy a felújítással nem érintett területeken (pl. Petőfi u. 109. előtti járdarész) 

is kellene javításokat végezni, ezeket, majd a beruházás befejezését követően, külön szerződés 

keretében gondolta megoldani, mivel pályázati pénzről is van szó.  

 

 

- Optikai kábel kiépítése 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a héten befejeződik a településen 

az optikai kábel kiépítése. Országos program keretében történik a beruházás. Nagy 

mennyiségű adat tud áramlani, rendkívül gyors sebeséggel a hálózaton.  

Tájékoztatta a testületet, hogy a legelőször kiépített 4 kamera már nem működőképes, ezért 

javasolta, hogy egy kamera legyen felszerelve a templom előtti oszlopra, ami az közösségi 

térre nézne. 

Kérte a testületet, hogy mondják el kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

Erdős János képviselő felvetette, hogyha fakitermelés esetén önkormányzati utat vesznek 

igénybe, akkor kauciót kell kérni a vállalkozótól. Legutóbbi alkalommal is fél évbe tellett, 

amire az utat rendbe tették. 

 

 

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

15,55 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


