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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/16-6/2015. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.  

  április 23. napján 16,45 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

Igazoltan távol: Erdős János   képviselő 

1 fő 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Dr. Pintér Anna  háziorvos 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   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 község egészségügyi helyzetéről 

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

György fogorvos 

 



2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző 

3. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4. Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ 2014. évi gyermekjóléti tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

5. Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6. Konyha megszüntetésének ügye 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

7. 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 a testületi tagok megkapták az írásos 

előterjesztést. Sajnos a fogorvos személyesen nem tudott megjelenni a mai testületi ülésen. 

Kérte, hogy a beszámolókkal kapcsolatosan mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Szalai Veronika képviselő elmondta a háziorvosi beszámolóban szerepel, hogy a 

balatonmagyaródi rendelő minimum felszereltsége megfelelő, bár lehetne bővíteni. 

Megkérdezte a háziorvost, hogy mire gondolt? 

 

 

Dr. Pintér Anna háziorvos elmondta, hogy a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálathoz 

szükséges látásvizsgáló táblára és egy 12 csatornás EKG-ra gondolt. A központi rendelőben, 

Zalakomárban rendelkezésre állnak ezek az eszközök, de jó lenne, ha helyben is lenne. A 

tábla beszerzési értéke 50-60 eFt között van, az EKG ennél jóval nagyobb összeg, kb. 1 mFt. 

A lakosság körében észrevehetően csökkent a különböző szűrővizsgálatokon való részvétel. A 

mammográfiai vizsgálaton kezdetben a megyében legnagyobb arányban vettek részt a 

településről, ez mostanra nagyon lecsökkent, kb. 40 %. Ebben kéri a segítséget. Elutasítóvá 

váltak az emberek. 

 

 

Kalász Mátyás véleménye szerint lehetne ezzel kapcsolatban is tartani egy ismeretterjesztő 

előadást. Szórólapokon és a hangos bemondón keresztül is fel lehetne hívni az érintettek 



figyelmét a szűrővizsgálatok lehetőségére és fontosságára. Az önkormányzat továbbra is tud 

segíteni a szállítás megoldásában. 

 

 

Dr. Pintér Anna elmondta, hogy közvetlenül a szűrővizsgálatok előtt lenne szükség a 

tájékoztatásra.     

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a fogászati ellátásról készült beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

24/2015.(IV.23.) 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 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a háziorvosi ellátásról készült beszámoló elfogadását. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a látásvizsgáló tábla beszerzését. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslatokkal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

25/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pintér Anna  

háziorvos Balatonmagyaród orvosi körzet egészségügyi tevékenységéről készített  

beszámoló jelentését az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatonmagyaródi háziorvosi rendelőbe 1 db látásvizsgáló táblát vásárol, melynek 

költségét a 2015. évi költségvetéséből biztosítja. 

  

 

Határidő: azonnal, 2015. május 31. 



Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

előterjesztést. Felkérte Koszics Krisztinát, hogy szóban is tájékoztassa a testületet. 

 

 

Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a testületet, hogy a működési és a 

felhalmozási jellegű bevételek és kiadások összege pozitív. A záró pénzkészlet 50.838 eFt. A 

helyi adók 95 %-ban teljesültek. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2014. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

 

3. Beszámoló a 2014. 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 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

26/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 



Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

4. Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ 2014. évi gyermekjóléti tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

27/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros  

Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ gyermekjóléti  

szolgálatának 2014. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően  

elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a Szociális Alapellátó Központot az  

  önkormányzat döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2015. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

5. Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. A balatonmagyaródi 065. hrsz-ú ingatlanon a MOL Nyrt. szeretne műszer- és 

fekete-fehér öltöző épületet építeni. A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat szerint az 

érintett terület Mv jelű, Védendő természeti és vízvédelmi terület megjelölésű övezetbe 

tartozik, beépítésre nem szánt mezőgazdasági területnek minősül. Szeretnék kezdeményezni a 

település Helyi Építési Szabályzatának módosítását. A MOL Nyrt. a hatóságokkal történő 

egyeztetések lefolytatásával, a szabályozási terv-módosítás előkészítésével az 

önkormányzattal közösen megbízna egy tervezőt. A felmerülő költségeket is átvállalják. Kérte 

a testületet, hogy mondják el észrevételeiket. 

 

 

Eiter István képviselő és Magyar Zoltán alpolgármester egyetértett a HÉSZ 

módosításával. 

 



 

Kalász Mátyás javasolta a HÉSZ kérelemnek megfelelő módosítását. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

28/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MOL Nyrt.  

kérelmének megfelelően elhatározta, a balatonmagyaród 065. hrsz-ú ingatlan  

vonatkozásában a település Helyi Építési Szabályzatának módosítását. 

 

A módosított szabályzat előkészítésével, a hatóságokkal történő egyeztetések  

lefolytatására háromoldalú megállapodást köt.  

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 6. Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falugondnoki szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan pályázat benyújtásáról döntés 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést.  

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a pályázatot május 4-én 8,00 

órától lehet benyújtani forráskimerülésig. Minden szükséges dokumentumot (pl. árajánlatok 

stb.) be kell szerezni addig. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a pályázat benyújtását és a szakmai program elfogadását. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

29/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

I. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani. A 

pályázat célja: a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások és közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése 

Balatonmagyaród községben.  



II. A Képviselő-testület a szolgáltatás fejlesztést szükségesnek tartja, mivel a 

szociális alap, illetve egyéb szolgáltatások ellátása során felmerülő igényeket 

az önkormányzat mikrobusszal tudja ellátni. 

III. A megvalósítás helyszíne: 8753 Balatonmagyaród Petőfi u. 112. Hrsz: 143/1. 

A projekt költségvetése 7.729.735 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.738.845 Ft.  

  A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 7.729.735 Ft. 

A projekt önrésze: 2.009.110 Ft, melyet az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséből kíván finanszírozni.  

 

IV.  A Képviselő-testület jóváhagyja a „Balatonmagyaród Község Önkormányzata 

falugondnoki szolgálat szakmai programja” című dokumentumot. 

 

V. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a 

pályázat -  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő - 

benyújtásáról. 

 

 Határidő: 2015. május 13. 

 Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

7. Konyha megszüntetésének ügye 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen a testület a konyha 

bezárása mellett foglalt állást és felhatalmazta a hivatalt a megszüntetés előkészítésére.  

A konyha bezárása 2 fő dolgozót érint, a 8 órában foglalkoztatott élelmezésvezetőt és a 6 

órában, határozott időre, 2015. június 30. napjáig foglalkoztatott konyhalányt. Az 

élelmezésvezető jelenleg a kultúrház gondnoki feladatokat is ellátja megbízási szerződéssel. 

Az ő foglalkoztatása áthelyezéssel megoldható lenne a kultúrháznál azokra a feladatokra, amit 

eddig megbízási szerződéssel lát el, illetve kiegészítve további feladatokkal (pl.: az étkezők 

számának napi dokumentálása, térítési díj beszedése stb.), hogy a napi 8 órás munkaidőt 

lefedje. A konyhalány munkaszerződése június 30-al lejár, de a kultúrháznál határozatlan 

idejű szerződése is van, a takarítási feladatokat lát el napi 2 órában. A bruttó bére kb. 30 eFt. 

A munkabérének összege nagyon kevés. A dolgozóval előzetesen egyeztetve lett az, hogy 

közös megegyezéssel szűnne meg a határozatlan idejű munkaviszonya, és mivel 5 éven belül 

betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt a Munkaügyi Központtól a nyugdíjazásáig kb. havi 40 

eFt-ot kapna, amivel jobban járna.  

A másik dolgozó, Gyepes Csilla vállalná megbízási szerződéssel a kultúrház takarítását is a 

kultúrház gondnoki feladatok ellátása mellett.  

Tájékoztatta a testületet, hogy Gyepes Csilla hozzájárult foglalkoztatásának nyílt ülésen 

történő tárgyalásához. 

A szociális étkezőknek az étkezés biztosítása érdekében több helyről megkérésre került a 

térítési díj összege. Zalakaros Város Önkormányzata által működtetett konyháról 745,-Ft-ért 

lehetne ebédet hozni. A szociális étkezésre kapott állami normatíva 220,-Ft/fő/nap) levonása 

után az étkezőknek egységesen 525,-Ft-ot kellene fizetni. Jelenleg minden étkező ennél többet 

fizet, ez a számunkra is kedvező lenne. A falugondnoki autóval történő szállítás havi szinten 

19-20 eFt lesz, ami éves szinte 240 eFt, szemben a konyha eddigi több milliós ráfizetésével. 

 

 



Eiter István képviselő elmondta, hogy a Gyepes Csillának csökken a bére, a jövőképe mi 

lehet. Tudna-e valamilyen képesítést szerezni, innét továbblépni, pl. népművelő képesítést 

megszerezni? 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a konyha már több éve veszteséges és várható volt a 

bezárása. A kultúrház gondnoki feladatok megoldásánál - a rátermettség mellett – felmerült 

Gyepes Csilla továbbfoglalkoztatásának lehetősége a konyha bezárásakor. Még egyenlőre 

nem alakult ki a kultúrháznál történő munkavégzés időbeosztása. Függ attól is, hogy milyen 

formában lehet még a kulturális programokat bővíteni, több rendezvényt szervezni stb. Az 

önkormányzat hozzáállása a dolgozók képzéséhez pozitív.  

 

 

Eiter István elmondta, hogy a Gyepes Csilla fiatal még, kell még képeznie magát. Rátermett, 

ötös telitalálat volt. Nagyon otthon is van ebben a témában. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy képezheti magát, de ahhoz, hogy az önkormányzat 

finanszírozza a képzését, annak alapjának kell lennie. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy képesítés megszerzése jelentene-e 

béremelést a számára. Nem lenne ebből a dolgozók között feszültség? 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettség 

megszerzése esetén emelkedne csak a bére. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a Gyepes Csilla beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ügyes, 

talpra esett, de ez is az elvárás. A hivatalban dolgozók is ügyesek, a munkaidejükön kívül is 

dolgoznak, bevállalnak feladatokat. Más a színezete a munkájuknak, a Gyepes Csilla munkája 

közelebb áll az emberekhez, mint például a hivatali munka (adóbeszedés).  Ha tanulni 

szeretne, abban támogatni fogja az önkormányzat. 

 

 

Szalai Veronika képviselő véleménye szerint, hogy a falugondnok szabadsága esetén a 

Gyepes Csilla is el tudná szállítani az ebédet, mivel van jogosítványa. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

30/2015.(IV.23.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati konyhát 2015. június 30. napjával megszünteti. 

2. Az önkormányzati konyha dolgozóinak létszáma 2 fő. A dolgozók közül 1 

fő 6 órás dolgozó munkaviszonya határozott időre szól, 2015. június 30. 

napjáig tart. 1 fő 8 órás dolgozó, Gyepes Csilla közalkalmazottat az 

önkormányzat áthelyezéssel a közművelődés, közösségi és társadalmi 



részvétel fejlesztése kormányzati funkción foglalkoztatja tovább 

közalkalmazottként 2015. július 1. napjától. 

3. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

étkeztetés alapellátás biztosítása érdekében közétkeztetési feladatellátási 

szerződést köt Zalakaros Város Önkormányzatával napi egyszeri meleg 

étkezés (ebéd) biztosítására. 

Felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására. 

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a szociális étkeztetés működési engedélyének 

módosítását kezdeményezze a Zala Megyei Kormányhivatalnál. 

 

  Határidő: 2015. június 30. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

8. Egyéb ügyek 

 

- fodrászüzlet ablakcseréjéről tájékoztatás 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a fodrászüzlet műanyag ablak 

cseréje folyamatban van, a héten az ablakok méretét már lemérték. Megküldik majd az 

árajánlatot. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a kultúrháznál rossz az 

ereszcsatorna és az északi ablakokon befolyik az eső. 

 

 

- tájékoztatás a kamerák felhelyezéséről 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kamera hálózat kiépítése 

érdekében a nyertes árajánlatot adóval a kivitelezésre a megállapodás aláírásra került. Volt 

helyszíni bejárás is. Változás történt, mert nem az E-On oszlopokra kerülnek fel a kamerák, 

hanem a hangosító berendezés oszlopaira.  

Helyszínek: 

- Petőfi u. 28. előtti hangos oszlop, az északi faluvéget figyeli majd, az árak 

magánháztól, Erdős Jánostól lesz. Az éves fogyasztás kb. 12 eFt. 

- Petőfi u. 73. műhely épületének északi fala (régi vegyszer raktár), a csapás 

becsatlakozását figyeli majd, az áramot a Zrt. biztosítja. 

- Petőfi és a Dózsa utca kereszteződése, ahol a másik kamera is van, az áram a hivataltól 

lesz. 

- Dózsa u. 8. szám előtt, az áram a trafótól lesz, a Dózsa utca bejárata felé néz. 

- Petőfi u. 112. hivatal északi részén a csatornánál, az udvart figyeli. 

- Petőfi u. 112. templom épületén lenne, a templom előtt teret, utat, kultúrházat 

figyelné. 

- Petőfi u. 128. előtti hangos oszlop, az áram az iskola épületétől lenne, a dél felé menő 

forgalmat figyelné, 

- Temető déli kerítése mellé új oszlopra kerülne elhelyezésre, a parkoló és a ravatalozót 

figyelné. 



A pályázat keretéből 5 db kamera kerül telepítésre, valószínűleg további 3 db kamera kerül 

kihelyezésre a kivitelező cég referenciája és tesztelése céljából. 16 csatornás lenne a beltéri 

egység. Lehetne még bővíteni a rendszert, csak kamerát kell kirakni. A parabola telepítését a 

templomtoronyba tervezik. A meglévő kamerák maradnának. A központi helyiség a régi 

irattárba került tervezésre, ideális lenne, külön bejárata van, ráccsal felszerelt. 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a kultúrháznál elültetett diófák karózását. Többször 

járt arra, egyik erre dől a másik arra. 

Az orvosi ügyelet nem igazán működik jól. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulás levette a hétfői ülés 

napirendjei közül az orvosi ügyeletet, mert nem volt kellően előkészítve. Több, környező 

településen is orvoshiány van. A működtetést a Kard Kft. végzi, így nincs az 

önkormányzatnak ellátási kötelezettsége. 

 

 

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

ülést 18,35 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 

 

 

 
 


