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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus  

   31. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 40, 41., 
 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

6/2017.(IX.06.) Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 6/2017.(IX.06.) önkormányzati 

rendeletet 

1/2017.(II.22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28-8/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  augusztus 31. 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  „ 

   4 fő 

 

 

Igazoltan távol:  Szalai Veronika  képviselő 

   1 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Daróczi Lászlóné  pénzügyi ügyintéző 

   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.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

3. Egyéb ügyek 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

előterjesztést. A második félévet érinti, de tájékoztatásul elmondta, hogy megvásárlásra került 

a balatonmagyaródi rendelőbe az EKG berendezés.  

Javasolta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

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

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 6/2017.(IX.06.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy szóban is tájékoztassa a testületet. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közös hivatal költségvetése a 

bérkompenzációval változott. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

                                               

 

40/2017.(VIII.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári  

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az  

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 



3.) Egyéb ügyek 

 

- Nagykanizsai Mentőállomás támogatása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Nagykanizsai Mentőállomás mentőautók 

felszereltsége ügyében kértek az önkormányzat segítségét. A megvásárolandó eszközök 

összértéke 900.000,-Ft lenne. Az eszközök között szerepel égési csomag vérnyomásmérő, 

fonendoszkóp, motoros nyákszívó készülék és KTD húzósín. Javasolta 50.000,-Ft támogatás 

megállapítását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

                                               

 

41/2017.(VIII.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykanizsai 

Mentőállomás mentőautóinak felszereltségéhez szükséges eszközök 

megvásárlásához 50.000,-Ft támogatás biztosít a 2017. évi költségvetése 

terhére. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Országos 

Mentőszolgálat Alapítványt tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a biztosító a vállalkozásbiztosítás 

2017. évi díját kb. 82 eFt összeggel megemelte, hivatkozva arra, hogy a kárbejelentéssel, 

amiből 75 eFt összeget térített meg, elveszítette az önkormányzat kármentességre járó 

kedvezményét. A kiülő és színpad biztosítását át kell gondolni. A használatbavételi eljárás 

folyamatban van. 

Megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül kinek van kérdése, észrevétele? 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a következő évben mikor legyen a 

falunap? Július utolsó, vagy augusztus első szombatját tartaná ideálisnak, mivel ilyenkor nincs 

olyan sok mezőgazdasági munka. 

 

 

Erdős János képviselő elmondta, hogy az idei falunap időpontja is jó volt, aki akart el tudott 

jönni. 

 

 



Eiter István képviselő véleménye szerint nem jó, ha nagyon meleg van, a szeptembert tartaná 

megfelelőnek. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta, hogy még mindenki gondolja át és egy későbbi időpontban döntsön 

a testület erről. 

 

 

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

ülést 14,30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


