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Képviselő-testület
Szám: B/28-2/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15.
napján 14,00 órakor tartott soron nyílt testületi ülésről
Határozatok: 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
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Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/28-2/2017.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
február 15. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Erdős János
Szalai Veronika
5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Daróczi László Józsefné
Zsovár Katalin
3 fő

jegyző
pénzügyi előadó
kultúrház gondnok

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 Papné Szabó
Mónika jegyzőt. Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy a 6/napirendi pont
kerüljön először tárgyalásra
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke
2./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
4./ 2017. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5./ Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
6./ A kultúrház 2016. évi beszámolója
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
7./ Szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
8./ Egyebek
- napirendi tárgyalás 6./ A kultúrház 2016. évi beszámolója
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a beszámoló a testületi tagok részére
kiküldésre került. Megkérdezte, hogy Zsovár Katalin kultúrház gondnoka a beszámolójában
leírtakat kiegészíti-e?
Zsovár Katalin kultúrház gondnok elmondta, hogy nincs megelégedve a rendezvényeken
való részvételi aránnyal. Egyre kevesebben jönnek el a falu lakói közül a programokra.
Szalai Veronika képviselő megkérdezi, hogy a kisgyerekes szülők eljönnek a programokra?
Zsovár Katalin igen, velük nincs probléma.
Kalász Mátyás véleménye szerint a rendezvények meghirdetésére nagyobb gondot kellene
fordítani, jobban meg kellene szólítani az embereket. A falunapokon is változtatni kellene.
Már délelőtt elkezdődnek a programok és késő estig tartanak. Elég lenne, ha csak délutáni
időszakban kerülne megrendezésre a falunap.
Erdős János képviselő elmondta, hogy a Mikulásünnepség is átment egy személyeskedésbe,
aminek decemberben a faluban kialakult konfliktus volt az oka. A Dózsa utcából alig jöttek
el.
Zsovár Katalin elmondta, hogy a Mikulásünnepség után minden gyereknek átadták az
ajándékot, személyesen lett kiszállítva.

Kalász Mátyás igen ezen is el kell gondolkodni, hogy ha nem jönnek el, akkor nem biztos,
hogy utána ki kell vinni házhoz az ajándékot, kivéve, ha a betegség miatt nem tudtak a
rendezvényen részt venni.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy minden feltétel meg van teremtve, hogy a
rendezvényeken részt vegyenek az emberek, akit nem érdekel, mi van a faluban, nem kell,
hogy miattuk lelkiismeret furdalása legyen valakinek.
Szalai Veronika elmondta, hogy a lakosságszám is csökken, 5-10 évvel ezelőtt többen voltak
a faluban.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a ping-pong termet is elkezdték használni. Továbbra sem
szabad feladni és ugyanúgy csinálni kell mindent, dolgozni a településért. Megköszönte a
kultúrház gondnokának a munkáját, meg van elégedve.
Zsovár Katalin kérte, hogy az elromlott számítógép helyett legyen vásárolva egy számítógép
a könyvtárhelyiségbe.
Kalász Mátyás elmondta, hogy az elromlott számítógép pótolva lesz a könyvtári és
közművelődési normatívából. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kultúrház
gondnokának 2016. évi beszámolóját az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

1./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Szalai Veronika bizottság elnöke
Szalai Veronika Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság feladat
és hatáskörébe tartozik az, hogy ellátja az önkormányzati képviselők és a polgármester

vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, szükség
szerint lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást. A polgármester és a
képviselők a minden év január 1-től számított 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot
tenni. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a polgármester és valamennyi képviselő az előírt
határidőn belül hiánytalanul leadta a vagyonnyilatkozatokat. Kérte beszámolójának
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
2./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2016.(II.15.) Kt. sz. határozat
1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

Összesen

1. Helyi adók

17 900

1. évben
17 900

2.évben
17 900

3.évben
17 900

2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése

71 600
0
0
0

5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

0
17 900

17 900

17 900

17 900

71 600

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal
3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Tervezésre került a fedett kiülő és színpad 9.000 eFt, irodabútor cseréje
1.200 eFt, a kultúrház terasz kialakítása 4.000 eFt, EKG gép beszerzése 700 eFt. Szeretné az
orvosi rendelő falát lambériával burkolni, ennek költsége 300 eFt lenne.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy mezőgazdasági terményeladásból tavaly volt
bevétel, az idei évben ez nem került tervezésre.
Kalász Mátyás elmondta, hogy még nincs információ arra, hogy az idei évben is folytatódhat
a közmunkaprogram, ezért bevétel sem került tervezésre.
Magyar Zoltán megkérdezte, hogy talajterhelési díj bevétele meddig lesz még az
önkormányzatnak? Még mindig vannak olyanok, akik nem kötöttek rá a csatornára?
Kalász Mátyás igen vannak még olyan ingatlantulajdonosok, akik nem kötöttek rá a
hálózatra. Javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.22.) önkormányzati rendeletet -

4./ 2017. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben
nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést,
ami közbeszerzéssel járna, ezért közbeszerzési tervet nem fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
5./ Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került.
Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a Polgármester Úr 2017. évi szabadság
ütemezésének elfogadását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester
2017. évi szabadság ütemezését az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

7./ Szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a szociális étkeztetés díját a zalakarosi konyha
nem emelte. Továbbra is a tavalyi összegért tudja az önkormányzat biztosítani az ebédet. Az
intézményi térítési díj felülvizsgálatot azonban évente el kell végezni.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos beszámolót
elfogadta.
Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét nem változtatja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

8./ Egyebek
-

Sziréna javításának ügye

Kalász Mátyás polgármester elmondta, a testületnek, hogy a községben fellelhető lakossági
riasztó eszköz (motoros sziréna) működésképtelen állapotban van. A 234/2011.(XI.10.)
Korm. rendelet több paragrafusa is feladatot határoz meg a polgármesterek számára ezen
szirénák üzemképességével kapcsolatosan, ezért a javíttatásra a hivatal árajánlatot kért, ami
alapján a költség kb. 5-600 eFt lenne, de amennyiben a motor cseréje is szükségessé válik, a
költségek növekedni fognak. Ez az összeg nagy terhet jelent az önkormányzatnak. A motoros
sziréna nem képezi az önkormányzat tulajdonát, hanem az önkormányzat kezelésében van,
ezért a magas javítási költségek elszámolása is problémát jelent, mivel nem önkormányzati
vagyon (idegen tulajdonú eszköz) felújításáról, javításáról lenne szó. Levélben a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól javaslatot kért a hivatal, hogy milyen pénzügyi
finanszírozással valósítható meg a motoros sziréna működőképessé tétele, és hogyan
számolható el önkormányzati kiadásként. Ez a probléma más önkormányzatnál is felmerül,
ezért egységes megoldást kell kialakítani.
Elmondta, hogy a mai kistérségi ülésen a kistérség 2017. évi költségvetésének
megtárgyalásáról volt szó. A Szociális Alapellátó Szolgálat működésének is vannak
nehézségei, a bérek emelkedése miatt nehezen jönnek ki a központi támogatásból. A házi
segítségnyújtás feladatellátásban is állandó jogszabályi változások vannak. Társulási Tanács
döntést hozott arról, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának növelik: a
gondozottak térítési díjának 180.- Forintról 200.- Forint/óradíjra, az önkormányzati
hozzájárulást 150.- Forintról 200.- Ft/ ellátotti nap/ gondozott díjra, 2017. április 1-től.
Az érintett települési önkormányzatoknak is az önkormányzati hozzájárulás emelésről döntést
kell hozniuk.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díjának növelésével egyetért a
gondozottak térítési díjának 180.- Forintról 200.- Forint/óradíjra, az
önkormányzati hozzájárulást 150.- Forintról 200.- Ft/ ellátotti nap/
gondozott díjra, 2017. április 1-től.
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

Szalai Veronika képviselő kérte, hogy a volt óvoda épületében kialakított mosdónál egy
tükröt kellene felrakni.
Kalász Mátyás egyetértett a tükör felhelyezésével.
Szalai Veronika elmondta, hogy a tűzgyújtási tilalom szabályain változtatni kellene úgy,
hogy ne csak vasárnap, hanem szombaton se lehessen égetni.
Kalász Mátyás szerint vannak olyanok, akik csak hétvégén tudják a kerti munkát elvégezni,
ezért nem biztos, hogy a változtatás jó lenne.
Eiter István képviselő elmondta, hogy nehéz ebben a kérdésben igazságot tenni, de szerinte
maradjon így a rendelet.
Erdős János képviselő véleménye szerint igazán ellenőrizni sem tudják, ki mikor égeti el a
kerti hulladékot.
Szalai Veronika megkérdezte, hogy a volt óvoda helyiségeinek kiadása milyen célokra
lenne?
Kalász Mátyás elmondta, hogy ki lehetne adni pl.: temetési tor, keresztelő, ballagás
megtartására. A bérleti díjat kellene meghatározni a nyári és a téli időszak vonatkozásában.
Kauciót kellene fizetni, mivel az épület állagát meg kell óvni. Be kell azt is határolni, hogy
este hány óráig lehet a rendezvényt tartani és milyen napokon. Egységes elvet kell kialakítani,
nem lehet megkülönböztetéseket tenni. A legközelebbi ülésre készítenek egy határozati
javaslatot, amit megvitatna a testület.

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a kauciót kell jól meghatározni, mert ha
probléma adódik, akkor abból kell megtéríteni a hibákat.
Erdős János véleménye szerint legalább 50 eFt kauciót kell meghatározni és 15 eFt bérleti
díjat a nyári időszakban.
Véleménye szerint el kell gondolkodni azon, hogy a Tóth Tibor mellé fel kellene még venni
egy embert a közterületek gondozási feladatainak ellátására. A Varga Zoltán falugondnok
helyettesítését is nehezen tudják megoldani.
Kalász Mátyás elmondta, hogy mindenkit meg kellene kétszerezni, de ez nem minden
időszakban van így, van, amikor nagyon sok a munka, van, amikor kevesebb. A
közmunkaprogram dolgozókkal meg lehetett több dolgot oldani.
Erdős János véleménye szerint olyan ember kellene, akinek van jogosítványa, tudná
helyettesíteni a falugondnokot, illetve besegíthetne a kaszálásba is.
A télen nagyon sok ingatlan előtti járdán nem volt elszórva a hó. Nagyon jeges és csúszós volt
sok helyen a járda. Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége a járda síkosság mentesítése.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 16,00 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

