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(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

6/2016.(V.05.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

zárszámadásának elfogadásáról 

 

7/2016.(V.05.) a falugondnoki szolgálatról szóló 

3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

3/2011.(II.25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-4/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  április 28. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   3 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. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása, a pénzmaradvány 

jóváhagyása  

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

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

György fogorvos 

 



3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4. Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ 2015. évi gyermekjóléti tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

5. A falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

6. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

7. Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. 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 2015. év végén 

működési többlet 130 eFt, felhalmozási hiány 7.555 eFt, valamint a felhalmozási bevétel a 

falugondnoki autó támogatás része volt.  

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2016.(V.05.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

2. 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 háziorvos és a fogorvos személyesen nem tudott megjelenni a mai 

testületi ülésen. A háziorvosi rendelőben kell egy tisztasági meszelés és meg kell nézni, hogy 

milyen fejlesztést lehetne végrehajtani. Kérte, hogy a beszámolókkal kapcsolatosan mondják 

el észrevételeiket, kérdéseiket. 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

 

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:                                                     

 

 

27/2016.(IV.28.) 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. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslatokkal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

28/2016.(IV.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kalászné Dr. Pintér 

Anna háziorvos Balatonmagyaród orvosi körzet egészségügyi tevékenységéről 

készített beszámoló jelentését az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést.  

 

 



Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a belső ellenőrzés során minden 

rendben találtak, csak egy esetben figyelem felhívásra került sor, hogy az aktuálissá váló 

eladósodás megelőzése érdekében rögzíteni kell a finanszírozási célú műveletek szabályait.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy bármilyen ellenőrzés is volt eddig, jelentős hiányosságot még 

soha nem tártak fel. Köszöni a dolgozóknak. 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:                                                     

 

 

29/2016.(IV.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

4. Zalakarosi Szociális Alapellátó Központ 2015. 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:   

 

                                                   

30/2016.(IV.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros  

Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ gyermekjóléti  

szolgálatának 2015. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően  

elfogadta. 



  Felhívta a polgármestert, hogy a Szociális Alapellátó Központot az  

  önkormányzat döntéséről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

5. A falugondnoki szolgálatról szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. Az önkormányzati konyha bezárása és az új falugondnoki autó vásárlása 

indokolta a rendelet módosítását. Nagyon jól működik a szolgálat. A falugondnok jól végzi a 

munkáját. 

Javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

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

szolgálatról szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(V.05.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

6. Falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 

Előterjesztő: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat szakmai 

programjának tervezetét a testületi tagok megkapták. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta 

a szakmai program jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

31/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a falugondnoki szolgálat szakmai programját.  

A szakmai program 2016. május 1. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

- Erdős János képviselő megérkezett a testületi ülésre  - 

 

 



7. Egyéb ügyek 

 

 

- Rákóczi Szövetség támogatás kérelme 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség a szomszédos 

országokban élő magyar gyermekek magyar iskolába járását támogatja. Céljuk az, hogy minél 

több legyen a magyar iskolába beíratott gyermekek száma. Megkérdezte a testület 

véleményét. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint az önkormányzat támogassa a 

Szövetséget egy jelképes összeggel. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy helyben is lenne olyan rászorult család, ahol a 

gyermekek iskolába járását az önkormányzat támogathatná. Nem szereti az ilyen levegőbe 

utalt összegeket. „Pusztába kiáltott szó.” 

Megfoghatóbb dolog lenne, ha Balatonmagyaródon nyaralnának és az ellátásukat az 

önkormányzat biztosítaná. 

 

 

Magyar Zoltán véleménye szerint az ellátásuk többe is kerülne az önkormányzatnak.  

 

 

Kalász Mátyás egyetértett azzal, hogyha egy nagyobb kalapba kerül a támogatás, nem lehet 

biztosan tudni, hogy valóban elér-e a rászorultakhoz. Egy jelképes összegre, 5.000,-Ft-ra 

gondolt, javasolta, hogy ezzel támogassák a Rákóczi Szövetséget. Ha minden település 

lakosságszám arányában csak ennyivel támogatja ezt a célt, akkor azért ez egy nagy, jelentős 

segítség és akkor ez még csak az önkormányzati támogatás. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

32/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi 

Szövetség részére 5.000,-Ft támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés 

terhére. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a Szövetséget a képviselő-testület döntéséről 

   tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. május 20. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Kis-Balaton Alapítvány 

kuratóriumának elnöke a mostani testületi ülésen sem tudott megjelenni, mivel dolgozik. 

A ping-pongozással kapcsolatban korábban arról volt szó, hogy az Alapítvány fogja az asztalt 

megvásárolni és az önkormányzat biztosítja a helyiséget. A meglévő, régi asztalokból sikerült 

azonban egyet helyreállítani, ami most már használható. Május 1-től elkezdődhet a ping-

pongozás, ha nagyon népszerű lesz a lakosság körében, akkor később lehet vásárolni egy új 

asztalt, akár kültérit is. A játékosok saját ütőt és a labdát használnak és nyitvatartási időn túl 

nem lesz teremhasználat. 

A karate és a konditerem használatát is rendbe kell tenni. Nincs még kidolgozva milyen 

módon, de javasolná, hogy a sportkör vegye át a termet használatra. A Sportkör keretén belül 

működne, leszabályoznák a nyitva tartást, a terem használatát stb. Lenne valamilyen formája, 

nem lenne ilyen kaotikus. Most nem lehet pontosan tudni, ki, mikor és mire használja a 

termet. Ez a rendszer így maradt ránk, de most, hogy a Sportkörön belül is változás lesz, 

rendbe kell tenni ezt a kérdést is. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta tagdíj szedését. 

 

 

Koszics Krisztina elmondta, hogy ebben az esetben valamennyi sportkörtagtól kellene 

tagdíjat szedni, mivel nem lehet a szakosztályok között különbséget tenni. 

 

 

Eiter István képviselő véleménye szerint is kellene tagdíjat szedni, mert akkor jobban a 

magukénak éreznék az ottani dolgokat. Úgy tudja, nemcsak sportköri tagok járnak be és nem 

is csak balatonmagyaródiak. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi napon ülésezett a 

zalakarosi kistérség. A kistérség további fenntartásával kapcsolatban nem történt előre lépés. 

Az önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységben és az orvosi ügyeletben érdekelt. 

Mindenképpen fel kell gyorsítani az eseményeket, megígérték, hogy utána néznek, mivel 

június 30-ig dönteni kellene arról, hogy mely település marad tagja a kistérségnek, ki szeretne 

kiválni. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester örömmel látta, hogy a kultúrház kerítésének tisztítása 

elkezdődött. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy megkezdték a kerítés tisztítását, de nincs túl jó állapotban. Ki 

lesz javítva és a vasrész lefestésre kerül. A hivatalnál lévő kerékpártároló is áthelyezésre 

került a kultúrhoz és a meglévővel együtt le fogják festeni. A kaput is javítani kell, ha kész 

lesz, be kell zárni. A konténert is el fogják az udvarból szállítani a jövő héten a Kányavári-

szigeten lévő faházzal együtt.  

 

 

Eiter István megkérdezte, hogy a varjakkal kapcsolatban történt-e intézkedés? 

 

 



Kalász Mátyás elmondta, hogy az illetékes hatóság megkeresése levélben megtörtént, 

személyes találkozót, megbeszélést is kért. A faágak levágása, egyenlőre nem aktuális, az 

majd csak ősszel, a lombhullás után lehetséges.  

Az aszfaltos pálya permetezése megtörtént, a hibás részek hideg aszfalttal javítva lesznek. 

 

 

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

ülést 16,00 órakor bezárta. 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


