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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-10/2016. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  november 03. 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 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol: Erdős János   képviselő 

   1 fő 

  

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 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.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Házi segítségnyújtás kötelező feladat jövőbeni ellátása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 



3.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

5.) Egyéb ügyek 

 

a.) Polgármester részére jutalom megállapítása 

Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester 

 

b.) Platánfák csonkítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

-  napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. Elmondta, hogy a módosítást a Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységi 

körének módosulása, a két önkormányzat (Garabonc, Nagyrada) kilépésével járó változások, 

valamint a belső ellenőrzés feladatának Társulási ellátása megszűnésének Társulási 

Megállapodásban történő átvezetése indokolja. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a megállapodás módosításának elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

49/2016.(XI.03.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodása előterjesztés melléklete szerinti 

módosításával, melyet a Szociális Alapellátó Szolgálat 



tevékenységi körének módosulása, a két önkormányzat 

kilépésével járó változások, valamint a belső ellenőrzés 

feladatának Társulási ellátása megszűnésének Társulási 

Megállapodásban történő átvezetése indokol,  

2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes 

szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.  

3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat 

kivonatának megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

2.) Házi segítségnyújtás kötelező feladat jövőbeni ellátása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a házi segítségnyújtást Balatonmagyaródon a 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete látta el. A Szervezet 2016. október 10. napján 

kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a megkötött ellátási szerződés 2016. 

december 31. napján megszűnik. Tekintettel arra, hogy a településen jelenleg 2 fő ellátását 

végzik, a 2017-es évtől a házi segítségnyújtás biztosítását nem tudják a továbbiakban vállalni 

és a szociális szolgáltatás nyújtását befejezik. A gondozó óraszámát az ellátottak számának 

lecsökkenése miatt 2016. október 15. napjától napi 2 órára csökkentették.  

- A NAPÁVA-nak a működési engedélyében a település továbbra is szerepel.  

- A Nagykanizsai- Surd- Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás esetében 

társulási megállapodást kellene módosítani, ha vállalnák Balatonmagyaródon házi 

segítségnyújtás alapfeladat ellátását. 

- A Zalakarosi Szociális Alapellátó Szolgálat tájékoztatása alapján az Önkormányzat 

hozzájárulása 22 nap esetén ellátottanként 3.300,-Ft/hó lenne, az ellátottaknak 1.980,-

Ft/hó kellene fizetni. A Magyar Vöröskeresztnek évente jelenleg ellátottakként 45 eFt-

ot kellett fizetni, ami 2017. január 1-től 60 eFt-ra emelkedne, a SZASZ-nak kb. 63 

eFt-ot kell fizetni majd januártól. 

A 2 fő ellátott szociális segítségre szorul, ezért nem kell szakképzett gondozó, tehát a 

jelenlegi gondozó elláthatná továbbra is ezt a feladatot. A SZASZ előre láthatóan a gondozót 

is átvenné. A legjobb megoldás úgy tűnik, az lenne, hogy ezt a feladatot 2017. január 1. 

napjától a SZASZ-al láttatná el az önkormányzat. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta, hogy 2017. január 1-jétől a házi segítségnyújtás szociális 

alapfeladatot a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Alapellátó 

Szolgálat lássa el.   

 

 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

 

50/2016.(XI.03.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Balatonmagyaródot érintő házi segítségnyújtás szociális 

alapfeladatot a Zalakaros Kistérség Többcélú 

Társulása fenntartásában lévő Szociális Alapellátási Szolgálat 

által kívánja biztosítani 2017. január 1-től. 

  

Felkéri a jegyzőt, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását a 

döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

             Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

3.) 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 Önkormányzata 51 m
3 

jóváhagyott tűzifa mennyiség 

beszerzéséhez 906.780 Ft összegű 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 támogatásáról szóló 12/2016.(XI.07.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

 

 

 

 



4.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. A rendelettervezet szerint az öregségi nyugdíjban részesülők 

kapnak pénzbeli támogatást, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja nem haladja meg a, 

114.400 Ft-ot, valamint a 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 

gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek. 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 az egyszeri támogatás 

megállapításáról szóló 13/2016.(XI.07.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

5.) Egyéb ügyek 

 

a.) Polgármester részére jutalom megállapítása 

Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester 

 

 

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. 

 

 

 



Magyar Zoltán alpolgármester 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:                                                     

 

 

51/2016. (XI.03.) Kt. sz. határozat 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

részére jutalom megállapítása döntéshozatalából kizárta Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Magyar Zoltán javasolta a polgármester részére 6 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:                                                     

 

 

52/2016. (XI.03.) Kt. sz. 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 hat havi illetményének megfelelő jutalmat 

állapított meg.  

 

Felhívta az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester 

 Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

b.) Platánfák csonkítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a hivatal udvarán lévő 2 platánfa ágainak 

levágására a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

engedélyt adott. A platánfák belsejében vízbefolyások, üregek vannak. Az ágak bármikor 

letörhetnek, ennek elkerülése érdekében minél előbb meg kellene oldani ezt a problémát a fa 

ágainak visszavágásával. A beadott árajánlat alapján 355.600,-Ft összegért vállalnák a fák váz 



ágra történő gallyazását. A levágott ágakat a volt iskola melléképületénél lenne lehelyezve, és 

rászorultak részére ki lehetne osztani. Javasolta az árajánlat elfogadását és a munka 

elvégzését. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

53/2016. (XI.03.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  

  udvarán lévő platán fák váz ágra történő gallyazására megbízza Kovács János  

  Zalaszabar, Deák F. út 29. szám alatti vállalkozót. A munka összköltsége  

  bruttó 355.600,-Ft. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül kinek van 

észrevétele, hozzászólása. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Zalakomár Árpád utca végén még mindig 

nem oldódott meg a buszmegálló helyzete. Kéri, hogy a rendőrség felé is jelezzék a 

problémát. 

 

 

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

ülést 16,10 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 

 


