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Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-10/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
szeptember 3. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Erdős János
Szalai Veronika
4 fő

polgármester
alpolgármester
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Koszics Krisztina
Hajdu Tünde
3 fő

jegyző
pénzügyi előadó
főtanácsos

Igazoltan távol:

Eiter István

képviselő

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./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző
2./ Az önkormányzat 2015. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző
3./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ A galamboki tó bérbeadásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása és jóváhagyása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
6./ Kultúrgondnoki álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
7./ Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
8./ Egyebek
a.) A Kaposvári Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság étkezési
hozzájárulás kérelme
-

napirendi tárgyalás -

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás
tervezetét a testületi tagok megkapták. Felkérte Koszics Krisztinát, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Koszics Krisztina szóban is ismertette az írásos előterjesztést.
Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 8/2015.(IX.10.) önkormányzati rendeletet -

2./ Az önkormányzat 2015. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pü-i ügyintéző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásról
szóló beszámolót a testületi tagok megkapták. Felkérte Koszics Krisztinát, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Koszics Krisztina szóban is ismertette az írásos előterjesztést.
Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
45/2014.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2015. I. félévéről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési
előirányzatainak I. félévi alakulása
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. félévéről szóló
szöveges beszámolót elfogadja – 7. számú melléklet.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Bevételek főösszege:
Kiadások főösszege:

Eredeti:
116.466
116.466

Módosítás:
125.944
125.944

Teljesítés:
22.485
21.015

(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait bemutató pénzügyi mérleget az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit jogcím csoportonkénti bontásban,
a kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonkénti bontásban
- eredeti előirányzat
- módosított előirányzat
- első félévi teljesítését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú bevételek és kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(6) Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) Személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat kormányzati funkciónként az 5.
számú mellékletet tartalmazza.
(8) Dologi kiadásokat kormányzati funkciónként a 6. számú melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
7. melléklet
2015. I. félévi szöveges beszámoló
Bevételek alakulása:
2015. I. félévben a bevétel 22.485,- eFt volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva
17,8%-os teljesítést mutat. A költségvetési bevételek 36,8%-ban teljesültek.
A bevételek összetételének vizsgálata során, megállapítható, hogy
- működési célú bevételek aránya
99,36%
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek aránya
0,64%
Az önkormányzat 2014. évben jelentős megtakarítással rendelkezett, melyből az első félévben
nem került sor felhasználásra.
Az Önkormányzatnál a bevétel egyik fő összetevője a helyi adók, az átengedett központi adók
címén befolyó összegekből adódik.
Az adóbevételek alakulását mutatja a következő tábla:
Adónem
2015. évi terv (mód) 2015. I. félévi tény %
Építményadó
1.754,- e Ft
1.291,- e Ft
73,6
Gépjárműadó
819,- e Ft
499,- e Ft
60,9
Helyi iparűzési adó
14.500,- e Ft
4.617,- e Ft
31,8
Magánszemélyek kommunális adója 4.260,- e Ft
2.470,- e Ft
58,0
Egyéb sajátos bevételek
1.220,- e Ft
531,- e Ft
43,5
Összesen:
22.553,- e Ft
9.408,- e Ft
41,7
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél a csatornaberuházótól átvett követelések
szerepelnek, ez 4,0%-ban teljesült, de több végrehajtás is folyamatban van. A felhalmozási
célú kamatbevétel 29,- eFt a elkülönített célvíziközmű számlán lekötött céltartalékból
származik, melynek felhasználása részben kötött.
Kiadások alakulása:
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. I. félévben a kiadások teljesítésére 21.015,- e
Ft-ot fordított, mely a módosított előirányzathoz képest 16,7%. A működési és a felhalmozási
kiadások 29,3%-ban teljesültek.
Az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásait az alábbi arányok szerint használta fel:
- működési kiadásokra
96,0%
- felhalmozási jellegű kiadásokra
1,8%
- finanszírozási kiadásokra
2,2%

A személyi jellegű kiadások összege a 2015. I. félévi módosított előirányzathoz képest
45,0%-ban teljesült, míg a munkaadókat terhelő járulékok 41,6%-ban.
A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 34,5%-ban realizálódtak, mely a
takarékos gazdálkodásnak köszönhető.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 33,5%-ban teljesültek, mely a különböző segélyeket és
önkormányzati ellátásokat tartalmazza.
Az egyéb működési célú kiadások 46,6%-ban teljesültek, mely a különböző támogatásokat
tartalmazza ÁH belül és kívül.
A felhalmozási kiadások 2,2%-ban teljesültek a félév végéig.
Közcélú foglalkoztatott ebben az időszakban 7 fő volt.
Balatonmagyaród, 2015. augusztus 31.
Kalász Mátyás
polgármester

3./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzatai Hivatal
2015. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. Javasolta az előterjesztés elfogatását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
46/2015. (IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
módosítását az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

4./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról beszámoló
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzatai Hivatal
2015. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolót a testületi tagok megkapták.
Javasolta az előterjesztés elfogatását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
47/2015. (IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról készült beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
5./ A galamboki tó bérbeadásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása és jóváhagyása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. A kiküldött szerződés tervezet többszöri egyeztetés eredményeként jött létre.
Javasolta a szerződés tervezet elfogadását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
48/2015. (IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, Balatonmagyaród Község
Önkormányzata,
Galambok
Község
Önkormányzata,
Zalaszentjakab Község Önkormányzata valamint a Galambok és
Vidéke Horgászegyesület között, a Galambok külterület 0148/3.
hrsz-ú és a 0148/4. hrsz-ú ingatlanok tárgyában készült
haszonbérleti szerződést az előterjesztésben foglalt adattartalommal
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
6./ Kultúrgondnoki álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy a pályázatok
elbírálása zárt ülés keretében történik az egyik érintett kifejezett kérése és írásban tett
nyilatkozata alapján. (A nyilatkozatok a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A zárt ülésen történő döntéshozatalt követően Kalász Mátyás kihirdette a döntést:
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
49/2015.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett
kultúrgondnoki állást a pályázati kiírásnak megfelelően nem kívánja betölteni, ezért a
pályáztatási eljárást eredménytelennek nyilvánította, a pályázati kiírást visszavonta.
Felhívta a polgármestert, hogy a pályázókat a képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
50/2015.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kultúrház gondnoki
feladatok ellátására 2015. szeptember 7. napjától Zsovár Katalin Balatonmagyaród
Petőfi u. 7. szám alatti lakost bízza meg. A kultúr gondnok foglalkoztatása megbízási
szerződéssel történik. A feladat ellátásáért bruttó 80.000,-Ft megbízási díjat állapított
meg.
Felhívta a jegyzőt, hogy a megbízási szerződés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: 2015. szeptember 7.

7./ Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a településen kiépített térfigyelő
kamerarendszer szabályos üzemeltetése érdekében a Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal
együttműködési megállapodást kell kötni. A megállapodás megkötésének feltételeiről és a
lebonyolítás mikéntjéről tájékoztatást kért a Rendőrkapitányságtól. Javasolta a
kamerarendszer Rendőrkapitányság által történő üzemeltetésének kezdeményezését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
51/2015.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a
településen kiépített kamerarendszert szabályos üzemeltetése érdekében a
Nagykanizsai Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kössenek.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: 2015. szeptember 7.

8./ Egyebek
a.) A Kaposvári Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság étkezési
hozzájárulás kérelme
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kaposvári Általános Iskolai,
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság megkereste az önkormányzatot az intézménybe tanuló 1
fő balatonmagyaródi tanuló 4.182,-Ft étkezési hozzájárulásának megfizetése érdekében. Nem
javasolta a hozzájárulás megfizetését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
52/2015.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskolai,
Óvodai és Egészségügyi Gondnokság (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 62-68.)
intézménybe járó balatonmagyaródi gyermekek, tanulók után nem fizet étkezési
hozzájárulást.

Felhívta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a megkereső intézményt
tájékoztassa.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: 2015. szeptember 20.

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül van-e kérdés,
hozzászólás?
-

Falunapi rendezvény

Erdős János képviselő javasolta, hogy azokat a dolgozókat, akik részt vettek a falunapi
rendezvény lebonyolításában, elismerésben kellene részesíteni a plusz munkájukért, amit
ellenszolgáltatás nélkül végeztek.
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a következő falunapon ebédjegyet kellene
kiosztani a falu lakossága részére és csak azok ebédelhetnének, akik jeggyel rendelkeznek. Az
idei évben is több vidéki ebédelt a balatonmagyaródi ismerőse, rokona révén.
Kalász Mátyás szerint nem lehet az ebédjegyet bevezetni, mivel akkor mindenki esetében
alkalmazni kellene és minden évben voltak rokonok és hozzátartozók, akik elkísérték a
balatonmagyaródi családtagjukat. Gondolkodni kell azon, hogy mi lenne a jó megoldás.

-

Kamerarendszer

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy további kamerák lesznek még felszerelve
a településen?
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 4 db kamera felhelyezése van folyamatban, az
árajánlat már megérkezett. A Petőfi u. 199. számú ingatlan elé, ami északra nézne, a régi
tűzoltószertár épülete elé 2 db, ami a vendéglőhöz menő utat figyelné és egy rendszámfigyelő,
valamint a Dózsa utca végére tervezi a negyedik kamera elhelyezését.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 15,20 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

