
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 

 

Szám: B/28-5/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május  

   31. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

 

 

 

Határozatok: 31-38, 
 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 
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Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28-5/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  május 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 

   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.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, a 

pénzmaradvány jóváhagyása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 



3.) Beszámoló a 2016. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

4.) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

5.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

6.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

8.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

9.) Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, a 

pénzmaradvány jóváhagyása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

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 (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 5/2017.(V.31.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

Papné Szabó Mónika jegyző az üléstermet elhagyta, és a rendeletet a település hirdetőtábláján 

kifüggesztette. 

 

2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a testületi tagok megkapták. 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:                                                     

 

 

31/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és  

  Gyermekjóléti Központ 2016. évi családsegítés és gyermekjóléti  

  tevékenységéről készült beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központot tájékoztassa. 

 

  Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Határidő:  2017. június 15. 

   

 

3.) Beszámoló a 2016. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2016. évi gyámhatósági munkáról készült 

beszámolót minden testületi tag megkapta. 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:                                                     

 

 

32/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának – Képviselő-testülete a 

2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 

átfogó értékelést elfogadta. 

 

Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: 2017. május 31. 

 

  

4.) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2016. évi költségvetési 

beszámolójáról az írásos anyag kiküldésre került. 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:                                                     

 

 

33/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

 

5.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

34/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

  

 

6.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2016. évi belső ellenőrzésről 

készült beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. Javasolta a beszámoló 

elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

 



35/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

 

7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére 

megküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

36/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) 

pontja szerint 2013.06.26. napján elfogadott Balatonmagyaród Község 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját megvizsgálta és 

áttekintette. Megállapította, hogy az intézkedési terv felülvizsgálata szükséges, 

a helyzetelemzést változatlan formában jóváhagyta. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8.) Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. 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:   

 

 

37/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

1./ megtárgyalta és elfogadta Zalakaros Kistérség Többcélú 

Társulása 20/2017.(V.24.) számú határozatát és egyetért 

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása határozat szerinti módosításával, 

2./ egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert az egységes 

szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.  

3./ felkérte a polgármestert, hogy döntéséről határozat 

kivonatának megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

9.) Egyéb ügyek 

 

- önkormányzati ingatlanok vízvezetékének cseréje 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt ülésen elhangzott az 

elavult vízvezetékek cseréjének szükségessége. Jelenleg folyamatban van a munka. A régi 

vezetéket mindenhol KPE csőre fogják lecserélni. A hivatalnál az esővíz elvezetését is meg 

kell oldani. 

A temetőnél végig az út mellett ki kell ásni a vezetéknek az árkot, a két temető között lévő  

aszfaltos út alatt  nem lehet átütni a vezetéket, hanem valószínű, hogy ki kell vágni az 

útburkolatot, majd hideg aszfalttal kiigazítani. 

 

 

- lakossági riasztó eszköz, sziréna javítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy még nem érkezett válasz a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól a 2017. február 6-án kelt levélre, melyben javaslatukat kérte a hivatal azzal 

kapcsolatban, hogy milyen pénzügyi finanszírozással valósítható meg a motoros szirénák 

működőképessé tétele, és hogyan számolható el önkormányzati kiadásként, mivel nem az 

önkormányzat tulajdonában van a berendezés. 

 

 

- riasztóberendezés bővítése, átalakítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta testületet, hogy az elmúlt ülésen döntés született a 

hivatal épületében a riasztóberendezés átalakításáról és az óvoda udvaron kamera 

elhelyezéséről. A település központjában egy rendszámfelismerő kamera elhelyezése is 

szükséges lenne. Csak a rendszámra fókuszál, amit összehasonlít egy adatbázissal, hogy 



körözött vagy sem az autó. Az árajánlat alapján egy használt, garanciális számítógéppel a 

rendszer (szoftver, kamera, átjátszó) 245 eFt + áfa összegbe kerülne. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a rendszámot éjjel is felismeri-e, látja-e 

akkor, amikor nem ég a rendszám megvilágító, mert ha nem, akkor teljesen felesleges. 

Éjszaka lenne inkább jelentősége egy ilyen kamerának. 

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy nem tartja annyira fontosnak a rendszámfelismerő 

kamerát. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy utána néz az éjszakai rendszámfelismerésnek 

és a következő ülésen visszatér rá a testület. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 

 

 

- északi faluvégen közvilágítási lámpa felhelyezése 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a lakosság részéről felmerült, hogy az északi 

faluvégen nincs közvilágítási lámpa. Megnézte és indokolt lenne egy lámpatest felhelyezése. 

A legutóbbi lámpa felhelyezés költségből kiindulva a költsége kb. 100 eFt lenne. Javasolta a 

beruházást. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

38/2017.(V.31.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete az északi 

faluvégen az első lakóház előtt lévő oszlopra 1 db közvilágítási lámpatestet 

felszereltet. A beruházás költségét a 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

- falunap szervezése 

 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta, hogy az idei évben a falunap ne augusztus 20-án 

kerüljön megrendezésre, illetve egész napos rendezvény helyett legyen rövidebb, 

összefogottabb, nívósabb a műsor. Várhatóan addigra elkészül az udvaron tervezett beruházás 

is. 



Eiter István, Szalai Veronika képviselők egyetértettek az elhangzottakkal.  

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester egyetértett, mivel augusztus 20-án sok helyen szerveznek 

rendezvényeket, programokat. 

 

 

Eiter István javasolta, hogy a szabadtéri kiülő, kemence elkészülte után, annak átadásakor 

legyen a falunap megtartva. 

 

 

Magyar Zoltán igen, a következő években pedig legyen korábban, például júliusban. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta, hogy az idei évben augusztus 12. vagy 13. napján legyen a falunap 

megtartva. 

 

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a javaslattal. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester kérte a testületet, hogy az elhangzottakon kívül mondják el 

észrevételeiket. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester megjegyezte, hogy a platánfák milyen szépen kihajtottak és 

a vetési varjak is elköltöztek. 

 

 

Szalai Veronika képviselő felvetette ismét a defibrillátor beszerzésének kérdését a napokban 

történő hirtelen haláleset kapcsán.  

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy a defibrillátort egy mindenki által hozzáférhető helyen kell 

elhelyezni és kell több ember, aki szükség esetén meri is használni a berendezést. Át kell 

gondolni, hogy a meglévő kettőt hogy lehetne és milyen formában alkalmazni. Az emberek 

nagy része – főleg a mai világban – még egy karambol esetén sem áll meg, és nem azért, mert 

szívtelen, hanem mert félnek a segítségnyújtás esetleges következményeitől.   

 

 

Magyar Zoltán egyedüli helyként a műhelyt tudná elképzelni, mert ott mindig van valaki. Fel 

kell azt is mérni, hogy hány ember venne részt ilyen tanfolyamon. Lenne-e elég ember? 

 

 

Eiter István képviselő felvetette, hogy érdemes lenne tanfolyamot vagy egy előadást tartani 

az újraélesztésről.  

 

 



Kalász Mátyás igen, lehetne tanfolyamot tartani és a jelentkezők között fel lehetne mérni, 

hogy lenne-e jelentkező a defibrillátor használatára is. Utána érdemes csak megvásárolni a 

berendezést.  

 

 

Szalai Veronika képviselő javasolta, hogy Németh Lászlóné áldozatos munkáját értékelni 

kellene, mert nagyon sok időt fordít az énekkar felkészítésére. 

 

 

Kalász Mátyás egyetértett a javaslattal. Már eddig is több alkalommal kapott pénzjutalmat, 

nem rendszeresen, hanem a nagyobb rendezvények alkalmával. Nem fizetést kap, hanem az 

önkormányzat értékeli a munkáját. Az énekkarban otthonra talált, megbecsülést kap. 

 

 

Eiter István elmondta, hogy azok, akik látják, mennyit áldoz erre, fordulnak ilyen kéréssel az 

önkormányzathoz. 

 

 

Szalai Veronika elmondta, hogy az énekkar szeretne blúzt vásárolni. Megegyezés még nem 

született arról, hogy milyen lesz, ezért most még árat sem tud mondani. 

 

 

Eiter István kérdés, hogy érdemes-e autentikus blúzt vásárolni, ha 6 év múlva is működik a 

kórus, akkor igen is érdemes rááldozni. 

 

 

Kalász Mátyás véleménye szerint mindenképpen olyan öltözék kellene, ami egységes és 

szép. Legyen egyéni megjelenése a kórusnak. A Kis-Balaton Alapítvány is tudna segíteni. 

 

 

Eiter István képviselő felvetette, hogy nagyon rossz állapotban van a Petőfi utca keleti 

oldalán lévő járda. Úgy, mint Zalakomárban, az önkormányzat a rossz részeket 

megcsinálhatná. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy Zalakomárban közmunkaprogram keretében javítják a 

járdákat. Balatonmagyaród erre nem tudna pályázni. Nincs olyan ember, akivel ilyen munkát 

lehetne csináltatni. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy Balatonmagyaród ilyen jellegű startmunka 

pályázatot nem tud pályázatot benyújtani, mivel nem hátrányos helyzetű település. 

Zalakomárban 18 fő közfoglalkoztatottal és 2 fő önkormányzat által foglalkoztatott 

szakemberrel folyik a munka. A munkához gépeket kellett beszerezni, ami elég költséges volt.  

 

 

Eiter István elmondta, hogy lehetne fotókiállítást is szervezni. A kultúrházba képfüggesztő 

rendszert (galériasín) kellene felszerelni, és ha szükséges, akkor esztétikusan el lehetne 

helyezni képeket, szervezni többféle kiállítást. 

 



Magyar Zoltán alpolgármester és Szalai Veronika képviselő támogatták a felvetést. 

 

 

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

ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


