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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november   

   29. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

11/2018.(XII.03.) 

 

a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

betartásáról, valamint ennek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

3/2013.(II.22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/132-8/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.  

  november 29. napján 14,00 órakor tartott 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 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./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester  

 

3./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 



4./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 
 

 5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

8./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

9./ Egyebek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. Az önkormányzati rendelet nem lépheti túl a törvényi 

felhatalmazás kereteit. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a közösségi együttélés 

alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2018.(XII.03.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

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 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:                                                     

 

 

45/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a lakóhely 

környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt 

tartalommal tudomásul veszi. 

 

Felkérte a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. december 20. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Beszámoló az adóztatásról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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 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:                                                     

 

 

46/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a jegyzőnek a 

2018. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) 

pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadta. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

4./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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 az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

47/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési 

munkatervét és az azt megalapozó elemzést az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt  

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

5./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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 közös hivatal 2019. 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:                                                     

 

 

48/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési munkatervét és az 

azt megalapozó elemzést az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt  

tájékoztassa. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Rendőrségi beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést. A beszámolóból megállapítható, hogy az adatok az elmúlt évihez hasonlóak. 

Kérte, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás 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:   

 

 

49/2018.(XI.29.) 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: 2018. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 



8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta a testületnek, hogy az írásos előterjesztést 

megkapták. A jelenleg is hatályos helyi esélyegyenlőségi programot a képviselő-testület 2013. 

évben fogadta el, amely 5 évre szólt. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 

elkövetkezendő öt évre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program és a hozzá tartozó 

intézkedési terv ismételten elkészült.  

 

 

Kérte, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás 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:   

 

 

50/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta Balatonmagyaród Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját, a 2018-2023-ig tartó 

időszakra vonatkozóan. 

 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

   Papné Szabó Mónika jegyző 

  Határidő: 2018. december 31. 

 

 

9./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 

2018. évi munkájáról készített beszámolót a testületi tagok megkapták. Balatonmagyaród 

2018. évtől csak a házi segítségnyújtás ellátásában érintett a kistérségen belül.  

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: 

 

 

51/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros Kistérség 

Többcélú Társulása 2018. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség Többcélú 

Társulását tájékoztassa. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

10./ Egyebek 

 

 

- A Balatonmagyaród 53/3. hrsz-ú szántó bérbeadása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a balatonmagyaródi 53/3. hrsz-ú 

szántó, önkormányzati ingatlan bérlete 2018. december 31. napján lejár. A Balatonmagyaródi 

MG Zrt. a köztük lévő megállapodás alapján Németh Zoltán Lajos családi gazda javára 

lemond a terület használati jogáról a bérleti szerződés időtartamára (10 év). Úgy tudja a 

testületi tagok személyesen tájékozódtak a szóban forgó ügyről. Megkérdezte, hogy mi a 

véleményük s van-e kérdésük a témával és a szerződéssel kapcsolatban. 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a terület további bérbeadását.  

 

 

Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 5 igen 0 tartózkodás és 0 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

52/2018.(XI.29.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező balatonmagyaródi 53/3. hrsz-ú szántó ingatlant bérbe adja 10 év 

időtartamra, 2018. december 30. napjától – 2028. december 1. napjáig Németh 

Zoltán Lajos Balatonmagyaród Petőfi u. 81/a. szám alatti családi gazdának. A 

haszonbér összege aranykoronánként 1,-Ft. 

 

Felhatalmazta a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 



- Kultúrháznál lévő terasz módosítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy nagyon bonyolult lenne vasbeton lappal 

megoldani (megerősíteni) a kultúrház jelenlegi teraszát. Sok helyen kellene alátámasztani, 

mivel a fa nem lenne elég. 

A testületi tagok véleménye az, hogy a menekülő útvonal megmaradjon. Elképzelés az, hogy 

az ajtóknál 120 cm-es kilépő lenne, amelyből lépcső vezetne le, egészen a mostani térkőhöz. 

A zsaluelem is térkővel lenne lerakva. A lépcső mellett korláttal. Erre vár most árajánlatot. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester szerint a lépcsőknél a vasrácsos megoldás is jó lenne a térkő 

helyett.  

 

 

- Tűzoltószertár bejárati ajtó felújítása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a tűzoltószertár nyílászáróit az egyesület 

pályázati pénzből kicserélteti. A nagy bejárati ajtó is felújításra szorul. Az északi falra trapéz 

lemezes burkolást kellene rakni. Kérte a testületi tagokat, hogy gondolják át és a következő 

évi költségvetéskor betervezésre kerül. 

 

 

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

ülést 14,55 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


