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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február  

   26. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 

Sorszám Kódja 

12 Z1 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó önkormányzati 

rendelet (módosítás, vagy 

hatályon kívül helyezés) 

Kódja 

2/2015.(II.27.) A szociális gondoskodás helyi 

szabályairól 

hatályon kívül: 

5/2000.(V.12.) 

L0 

3/2015.(II.27.) Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 

10/2011.(V.09.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

módosítás: 10/2011.(V.09.) A1 

4/2015.(II.27.) Balatonmagyaród Község 

Önkormányzat Képviselő-

testületének 2014. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2014.(II.13.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

módosítás: 1/2014.(II.13.) B1 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/16-3/2015. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.  

  február 26. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   Gyepes Csilla   kultúr 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. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv 

vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.  

 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

 

1./ Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évi munkájáról 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Gyepes Csilla kultúrgondnok 

 

2./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

3./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 



4./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév) 

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

előadó 

 

5./ Egyebek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Gyepes Csilla kultúr gondnok 

 

 

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

kiküldésre került. Megköszönte Gyepes Csilla munkáját és azt kérte, hogy továbbra is ilyen 

lelkesedéssel végezze a munkáját. Reméli, hogy a falu lakossága részéről még többen fognak 

csatlakozni a csapathoz. Felkérte Gyepes Csillát, hogy szóban is tájékoztassa a testületet. 

 

 

Gyepes Csilla kultúr gondnok elmondta, hogy a kiküldött beszámolóhoz hozzátenni nem 

tud. Megköszönte a bizalmat. Igyekszik a feladatnak megfelelni. Nagy kihívás volt, amikor 

elfogadta. Volt több álmatlan éjszakája, de a közösség részéről is megvolt az igény és 

megtalálta azokat az embereket, akikkel most már egy éve együtt dolgoznak. Nem gondolta, 

hogy kitart a csapat, de kitartott. Folyamatosan bővül a létszám. Az elmúlt évben sok 

rendezvényen szerepelt a kórus és a színjátszó csapat is. Szombaton a helyi Művelődési 

Házban lesz a következő előadás, mosolydélután címmel. Megköszönte a képviselő-testület 

támogatását.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a testület mindenben segítette a közösséget, próbálta 

megteremteni a feltételeket. Ennél jobb befektetés jelenleg nincs a faluban. Nincs fontosabb a 

közösségépítésnél, hogy minél több ember megmozduljon. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta – 

 

 

12/2015.(II.26.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyepes Csilla  

  kultúr gondnok beszámolóját az írásos előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



2./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

kiküldésre került. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2015. március 1-től megszűnik a 

lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás és a tartós beteg részére 

megállapítható ápolási díj. A képviselő-testületnek a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól rendeletet 

kell alkotni 2015. február 28-ig. Pénzbeli ellátásként az előző években is meglévő 

beiskolázási támogatás, valamint és új ellátásként az újszülött gyermekek támogatása került a 

rendelettervezetbe a rendkívüli települési támogatás mellé. Az újszülöttek esetében a start 

számlára történne a támogatás utalása, amihez a gyermek 18. éves korában jutna hozzá. A 

rendkívüli település támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható lesz. Szociális 

szolgáltatásként a falugondnoki szolgálat és az étkeztetés igénybevétele került szabályozásra.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a rendelet pontosan határozza meg az ellátások esetében a 

támogatásban részesülők körét. A beiskolázási támogatás esetében a felsőoktatásban részt 

vevők 25 eFt támogatást kapnak majd, mivel a tanulmányuk is többe kerül. Javasolta a 

rendelettervezet 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 rendeletet  - 

 

 

3./ Az önkormányzat szervezeti-és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

kiküldésre került. Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

működési szabályzatról szóló 10/2011.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

 



4./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása (IV. negyedév) 

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. Felkérte Koszics Krisztinát, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

 

Koszics Krisztina tájékoztatta a testületet, hogy a 2014. évi költségvetés bevételi és a kiadási 

főösszege egyaránt 7.384 eFt-tal emelkedett. A 2014. év 14.084 eFt többlettel zárult. 

 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy nagyon jónak tartotta az előterjesztést.  

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

5./ Egyebek 

 

 

Kalász Mátyás polgármester kérte a testületet, hogy a napirendi pontokon kívül mondják el 

kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

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

ülést 16,15 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

  


