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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 

    15. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 
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Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

1/2018.(II.23.) Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetéséről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-1/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  február 15. 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   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Daróczi Lászlóné  pénzügyi ügyintéző 

   Zsovár Katalin  kultúrház gondnoka 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   4 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./ 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 2018. évi költségvetésének megtárgyalása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i 

előadó 

 

4./ 2018. évi közbeszerzési terv 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

5./ Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6./ A kultúrház 2017. évi beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok 

 

7./ Nagykanizsai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződés megkötése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

8./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás tárgyalása. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

9./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

10./ Egyebek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

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:                                                     

 

 

3/2018.(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:                                                     

 

 

4/2018.(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. évben 2.évben 3.évben 

1. Helyi adók 17 900 17 900 17 900 17 900 71 600 

2. Díjak, pótlékok, bírságok         0 

3. Vagyonhasznosítás bevétele         0 

4. Részvények, részesedések értékesítése         0 

5. Egyéb értékesítés, megtérülés         0 

Saját bevételek 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 2018. 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.  

Elmondta, hogy önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 15 mFt-ot 

nyert az önkormányzat járda felújítására, amelyhez az önrész kb. 5 mFt lesz. Ehhez még 10 

mFt került tervezére a 2018. évi költségvetésben. Az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé 

teszi hosszabb szakaszon a járda felújítást. A költségvetésben 5 mFt került tervezésre a 

kultúrházra, mert a terasszal szükséges kezdeni valamit, a nagyterem parkettáját is csiszoltatni 

és lakkozni kellene, a székeket tisztíttatni stb. 2010. évben 50 mFt-tal indult a testület, most 

37 mFt pénzmaradvány van a költségvetésben. Sok minden felújításra került, a különbség 

többszöröse is bent van a vagyongyarapodásban. Minden ígéret megvalósult. Folyamatban 

van a kiülő világításának megoldása. A kemence javítása megtörtént. A járda felújításával 

szinte minden meg fog valósulni. 

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy a járda felújítását ki fogja csinálni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy egy jó referenciákkal rendelkező keszthelyi vállalkozó. A 

járda szegéllyel készül, drágább ugyan, de jóval tartósabb lesz, mint anélkül. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

4./ 2018. 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:                                                     

 

 

5/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évben 

nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést, 

ami közbeszerzéssel járna, ezért nemleges közbeszerzési tervet fogad el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



5./ Polgármester 2018. 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 2018. évi szabadság 

ütemezésének elfogadását.  

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

6/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester  

  2018. évi szabadság ütemezését az előterjesztés alapján elfogadta. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

6./ A kultúrház 2017. évi beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak 

kiküldésre került. Felkérte Zsovár Katalin kultúrház gondnokot, hogy a beszámolóját 

ismertesse. 

 

 

Zsovár Katalin kultúrház gondnok az írásos beszámolót kiegészítve elmondta, hogy a torna 

januártól folytatódik. A Kendermagos Kóros rendszeresen próbál. A lakosság részéről a 

rendezvények látogatottsága néha várakozáson alul teljesül. Az idei évben is az elmúlt 

években megtartott rendezvényeket szeretné megszervezni. Idén ismeretterjesztő előadások 

megtartását tervezi a Halis István Könyvtár közreműködésével.  

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy mindennapos téma a kórus tagjai között, hogy a 

hangosítót nem tudja rendesen kezelni senki. Véleménye szerint pár személynek meg kellene 

mutatni a berendezés működését. 

 

 

Kalász Mátyás egyetértett Eiter István javaslatával. Meg kell szervezni az oktatást. 

Felvetődött, hogy szeretnék, ha operett vagy musical előadást tartanának a kultúrházban. 

Utána érdeklődött és a Pécsi Színház művészei jutányos áron március 16-án el tudtak volna 

jönni egy színvonalas műsort adni, de a március 15-re tervezett ünnepség miatt nem kerül 

megszervezésre. Megpróbálja egy más alkalomra megszervezni. 



Eiter István felvetette, hogy operett előadás esetén is szükséges a megfelelő hangosítás. 

 

 

Zsovár Katalin elmondta, hogy rendszeresen ping-pongoznak. A konditeremben viszont több 

alkalommal észrevette, hogy égve hagyják a villanyt, néha hangos a zene. Az ajtót nagy 

erővel lehet csak kinyitni, félő előbb-utóbb eltörik a kulcs. Annak az ajtónak valamivel 

nekimentek. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta 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:                                                     

 

 

7/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház 

2017. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

7./ Nagykanizsai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződés megkötése 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az írásos anyagot minden 

testületi tag megkapta. Javasolta a Nagykanizsai Tankerületi Központtal a vagyonkezelési 

szerződés megkötését. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

8/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. január 1. 

napjától vagyonkezelési szerződés köt a Nagykanizsai Tankerületi Központtal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 



8./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás tárgyalása. 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

megkapták. Nem lenne jó, ha a településre ellenőrizetlen, más kultúrával rendelkező emberek 

jönnének.  

 

 

Eiter István képviselő elmondta, hogy független képviselőként indult. Ez pártpolitikai 

döntés. Az ember nem zárkózhat el más vallástól. Emberek vagyunk. Vallás alapján nem lehet 

különbséget tenni. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy nem pártállástól függő döntésről van szó. A Soros-féle 

betelepítést szervező irodák létesítése ellen szóló, meg arról, hogy Magyarország és a 

településen élő emberek dönthessenek saját sorsukról. A határozat tervezett szövege 

egyértelmű és világos. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy ő mindenkit kiutasítana az országból. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a határozattervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

9/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  

„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló  

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  

hogy a településekre komoly kockázatot jelentő tömeges betelepítések veszélye  

miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen  

fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben. A  

magyarok maguk dönthessenek saját sorsukról. Magyarországot tartsuk meg 

magyar országnak, ahogyan elődeink is megtartották annak. Szeretnék, ha  

gyermekeink és unokáink továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének 

fel. 

 

  Határidő: 2018. február 16. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 



 

9./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatot a testületi tagok 

megkapták. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a választási törvény 2016. július 1. napjától 

módosult, ezért Péntekné Bazsó Katalin és Zsovár Katalin – mivel Munka Törvénykönyve 

alapján foglalkoztatott dolgozói az önkormányzatnak –e lehetnek tagjai a helyi választási 

bizottságnak, helyettük Varga Zoltán közalkalmazott tagként és Bazsó Józsefné 

balatonmagyaródi lakos póttagként megválasztását javasolta. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

10/2018.(II.15.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a helyi 

választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg. 

Tag:    Varga Zoltán Balatonmagyaród Petőfi u. 14. 

Póttag:   2. Bazsó Józsefné Balatonmagyaród Petőfi u. 132. 

 

Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjaiként/póttagjaiként 

megválasztott személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez 

szükséges eskü letételének előkészítésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

   Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

 

10./ 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 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

11/2018.(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 

 

 

11./ Egyebek 

 

- Rákóczi Szövetség támogatása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az elmúlt években az önkormányzat támogatta 

a Rákóczi Szövetséget. Jól működik a szervezet. A határon túli gyermekek magyar iskolába 

történő tanulását támogatják. Nagyon tiszteli a munkájukat. Folyamatosan, mindenről 

tájékoztatást küldenek. Értékeli az erőfeszítéseket a magyarság megőrzése érdekében. 

Javasolta 15.000,-Ft támogatás megállapítását a Szövetség részére. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

részére 15.000,-Ft támogatást állapított meg a 2018. évi költségvetés terhére. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a Rákóczi Szövetséget a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2018. február 28. 

 Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester kérte, hogy a testületi tagok a napirendi pontokon túl mondják 

el javaslataikat, észrevételeiket. 

 

 

Erdős János képviselő javasolta, a hivatal kerítésének kijavítását. Tud ajánlani szakembert a 

munkára. 



 

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

ülést 16,00 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 
 


