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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus    

   22. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 39., 40., 41., 42., 43., 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

9/2019.(VIII.30.) 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatról Hat.kívül: 10/2011.(V.09.) 

10/2019.(VIII.30.) Szociális célú tűzifa vásárlásához 

kapcsolódó támogatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/88-8/2019. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  

  augusztus 22. napján 14,00 órakor tartott 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 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a 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.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

3.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 



5.) Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

39/2019.(VIII.22.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

alapján jóváhagyta a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Az önkormányzat és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Átadta a szót a Jegyző Asszonynak. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal 

szakmai segítségnyújtása alapján a rendelet aktualizálása, fogalmazások pontosítása 

megtörtént. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 9/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 



3.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták. 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:                                                     

 

 

40/2019.(VIII.22.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási 

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

bizottságok tagjainak és póttagjait az alábbiak szerint választja meg. 

 

Tagok:   Kakóné Megyesi Mária Balatonmagyaród, Petőfi u. 80. 

     Varga Zoltán Balatonmagyaród, Petőfi u. 14. 

     Horváthné Nagy Róza Balatonmagyaród, Petőfi u. 19. 

     Spolár Gyuláné Balatonmagyaród, Petőfi u. 55. 

     Tóth Lászlóné Balatonmagyaród, Petőfi u. 103. 

    

Póttagok:        1. Koósné Herczeg Mónika Balatonmagyaród, Petőfi u. 191. 

     2. Takács Attiláné Balatonmagyaród, Dózsa u. 23. 

     3. Bazsó Józsefné Balatonmagyaród, Petőfi u. 132. 

    

Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjaiként/póttagjaiként 

megválasztott személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez 

szükséges eskü letételének előkészítésére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester  

 

1. melléklet 

 

Helyi választási bizottság tagjai és póttagjai 

 

Tagok:   Kakóné Megyesi Mária Balatonmagyaród, Petőfi u. 80. 

   Varga Zoltán Balatonmagyaród, Petőfi u. 14. 

   Horváthné Nagy Róza Balatonmagyaród, Petőfi u. 19. 

   Spolár Gyuláné Balatonmagyaród, Petőfi u. 55. 

   Tóth Lászlóné Balatonmagyaród, Petőfi u. 103. 

    

Póttagok:  1. Koósné Herczeg Mónika Balatonmagyaród, Petőfi u. 191. 

   2. Takács Attiláné Balatonmagyaród, Dózsa u. 23. 

   3. Bazsó Józsefné Balatonmagyaród, Petőfi u. 132. 



4.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. Az Önkormányzat 38 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség 

beszerzéséhez 820.420,-Ft összegű szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásban részesült. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 10/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

5.) Egyebek 

 

 

- Polgármester részére jutalom megállapítása 

 

 

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 hat havi 

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

költségtérítésé nem. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester bejelentette személyes érintettségét. Hozzájárul nyílt ülés 

tartásához. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző 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 3 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 



 

41/2019. (VIII.22.) Kt. számú határozat 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

részére jutalom megállapítása döntéshozatalából kizárta Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Magyar Zoltán javasolta a polgármester részére 3 havi illetményének megfelelő jutalom 

megállapítását.    

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

42/2019. (VIII.22.) Kt. számú 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 három havi illetményének megfelelő jutalmat 

állapított meg.  

 

Felhívta az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

- A Képviselő-testületi tagok részére átadott laptopok ügye 

 

 

Erdős János képviselő javasolta, hogy a testületi tagok kapják meg ingyen, térítésmentesen a 

laptopokat a munkájuk elismeréseként. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte a testületi tagokat, hogy egyetértenek-e azzal, 

hogy a képviselők a ciklus végeztével – mivel tiszteletdíjat nem kaptak - munkájuk 

elismeréseként térítésmentesen megkapják a laptopokat?  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 



 

43/2019. (VIII.22.) Kt. számú határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő- 

testület tagjai részére biztosított laptopokat térítésmentesen átadja az elmúlt  

ciklusban végzett munkájuk elismeréseként. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás 

 

 

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

ülést 15,10 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


