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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november  

   30. napján 15,00 órakor tartott soron következő testületi ülésről 

 

 

Határozatok: 55-62. 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

14/2016.(XI.30.) Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

1/2016.(II.18.) 

15/2016.(XI.30.) a helyi adókról szóló 7/2013.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

7/2013.(IV.30.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/104-12/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.  

  november 30. napján 15,00 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 

   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 5 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./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

2./ Az önkormányzat 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

4./ Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 



5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

8./ Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

9./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

10./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2016. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

-  napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

55/2016. (XI.30.) Kt. sz. határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adózási 

feladatokról készített beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



2./ Az önkormányzat 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a beszámoló elfogadását. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

56/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Az önkormányzat 2016. I.-III. negyedéves  gazdálkodásáról szóló beszámoló 

 elfogadásáról 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2016. I.-III. 

negyedévről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési  

előirányzatainak I.-III. negyedévi alakulása 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévről szóló 

szöveges beszámolót elfogadja – 6. számú melléklet. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak I.-III. 

negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. 

Eredeti:  Módosítás:  Teljesítés: 

 Bevételek főösszege:  120.573  122.293  108 219 

 Kiadások főösszege:  120.573  122.293    36 245 

(3) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait bemutató pénzügyi mérleget az 1. 

számú melléklet tartalmazza 

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési működési célú bevételeit jogcím csoportonkénti 

bontásban, a kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonkénti bontásban 

- eredeti előirányzat 

- módosított előirányzat 

- teljesítést az 2. számú melléklet tartalmazza. 

(5) Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 

(6) Személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat kormányzati funkciónként az 4. 

számú melléklet tartalmazza. 

(7) Dologi kiadásokat kormányzati funkciónként a 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 



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

megkapták. Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2065. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

4./ Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták. Javasolta a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

57/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

a.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Balatonmagyaród Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét 

és az azt megalapozó elemzést az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

b.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 

1. napjától a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízta a Numerikus 

Szumma Kontroll Kft-t.  

    

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt  

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester  

 

 

5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a beszámoló elfogadását. 

 



 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

58/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a költségvetés módosításának elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

59/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az 

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 



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

megkapták. Javasolta az írásos előterjesztés alapján a közös hivatal 2017. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

60/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat: 

a)Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét és az 

azt megalapozó elemzést az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

b)Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

a jegyzőt, hogy 2017. január 1. napjától a belső ellenőrzési feladatok 

ellátásával megbízza a Numerikus Szumma Kontroll Kft-t.  

    

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8./ Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták.  Változás a magánszemélyek kommunális adójánál, a Rendelet 8. §-ánál a 

mentességre vonatkozó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum négyszeresében 

javasolta megállapítani. Javasolta az előterjesztés alapján rendelet tervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a helyi adókról szóló 

7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016.(XI.30.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

9./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

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

megkapták. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

 

 

61/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakarosi 

Rendőrőrsnek a település közrend és közbiztonsági helyzetéről készített 

beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zalakarosi Rendőrőrsöt 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

10./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2016. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 

2016. évi tevékenységéről készített beszámolót a testületi tagok megkapták. Balatonmagyaród 

2017. évtől csak az orvosi ügyelet feladat ellátásában érintett a kistérségen belül. A belső 

ellenőrzési feladat a Közös Hivatalon keresztül kerül megoldásra. Javasolta a beszámoló 

elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 5 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

62/2016.(XI.30.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros Kistérség 

Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről készített beszámolóját az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség Többcélú 

Társulását tájékoztassa. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 



Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a rendkívüli 

testületi ülést 15,50 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


