Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/88-3/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február
14. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről

Határozatok: 8., 9., 10., 11., 12.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

3/2019.(II.28.)

Tárgya

Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/88-3/2019.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
február 14. napján 14,00 órakor tartott 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
Hajdu Tünde
4 fő

jegyző
ügyintéző
kultúrház gondnoka
főtanácsos

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./ 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 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
4./ 2019. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
6./ A kultúrház 2018. évi beszámolója
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
7./ 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:
8/2019.(II.14.) 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:
9/2019.(II.14.) 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

1. Helyi adók

Tárgyév

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

Összesen

20 700

1. évben
20 700

2.évben
20 700

3.évben
20 700

82 800

20 700

20 700

20 700

20 700

82 800

2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

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 2019. 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.
Az idei évben több dologért többet kell fizetni, például óvodáskorú gyermekek ellátásáért, az
orvosi ügyeletért, fogorvosi ügyeletért, a szociális étkezésért. A költségvetésben a
pénzmaradvány – az elkészült hatalmas „látható” beruházások ellenére - 26 mFt.
Az orvosi ügyelet működésének 2019. évi forrásigénye magasabb az előző évinél, mellyel a
települések hozzájárulása emelkedik. A költségnövekedést a minimálbér, garantált
bérminimum összegének emelkedése, a kötelező felelősségbiztosítás díj és a megnövekedett
gépkocsi fenntartási költségek indokolják. Az orvosok óradíjára vonatkozóan a zalakarosi
képviselő-testület 2018-ban olyan döntést hozott, hogy azokat 2019. december 31. napjáig
nem kívánja emelni. Az orvosoktól azonban olyan kérés érkezett, hogy a kiemelt ünnepekre
vonatkozó óradíj kerüljön megemelésre a környező ügyeleteken alkalmazott díjra. A
költségnövekedés folytán Balatonmagyaród hozzájárulása 1.063.890,-Ft-ra emelkedik, az
emelt ünnepnapi óradíjjal 1.083.145,-Ft lenne. Javasolta az 1.063.890 Ft összegű ügyeleti
hozzájárulás elfogadását, mivel Zalakaros Város Önkormányzatától a tegnapi napon levél
érkezett, hogy az emelt összegű ünnepi óradíj összegére nem érkezett javaslat az orvosi
ügyeletben részt vevő egyik önkormányzat részéről sem.
Balatonmagyaród elfogadta volna a kiemelt ünnepnapokra kért emelést is.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2019.(II.14.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselő-testületével - az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésére és folyamatos biztosítására,
integrált kistérségi (központi) ügyeleti rendszer működtetésére – megkötött
feladat- ellátás szerződés alapján 1.063.890 Ft összegű háziorvosi ügyeleti
hozzájárulást biztosít, a 2019. évi költségvetése terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kalász Mátyás polgármester

Kalász Mátyás polgármester javasolta a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati
rendeletet -

4./ 2019. 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:
10/2019.(II.14.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 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 2019. 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 2019. évi szabadság
ütemezésének elfogadását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2019.(II.14.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester
2019. évi szabadság ütemezését az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

6./ A kultúrház 2018. 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, úgy érzi,
hogy az elmúlt év jobban sikerült, mint az azt megelőző és reméli, hogy az idei év is legalább
olyan jól sikerül. Az utóbbi pár hónapban felmerült probléma a kultúrházba járó gyerekekkel,
de próbálja orvosolni. Már volt olyan eset is amikor futkostak, rendetlenkedtek az épületben
és a WC-t is összekenték, nagy koszt és rendetlenséget csináltak, hazaküldte őket.
Kalász Mátyás elmondta, hogy aki nem megfelelően viselkedik, azt nyugodtan el lehet
küldeni haza. Hallotta, hogy több alkalommal is sáros, koszos lábbal jelentek meg. Amíg az
alapvető normákat sem tartják be, addig ne járjanak a könyvtárba.
Zsovár Katalin elmondta, hogy a könyvtárnak heti szinten 6 órát kell nyitva tartania és
vasárnap nem kötelező. Kérte a testületet, hogy a könyvtár hétfő – szerda – péntek napokon
történő nyitva tartásához járuljanak hozzá.
Kalász Mátyás javasolta a beszámoló és a könyvtár új nyitva tartásának elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2019.(II.14.) Kt. sz. határozat
a) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház
2018. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.
b) Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak
szerint határozta meg
- a Művelődési Ház nyitva tartását: Hétfő – szerda – péntek 16 órától 20
óráig,
- a könyvtár nyitva tartását: Hétfő – szerda – péntek 16 órától 19 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

7.) Egyebek
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy február 23-án lesz a már régóta tervezett
hagyományőrző disznóvágás, ami nagyon kemény munka lesz. Nagy szervezést igényel.
Eddig csak pozitív visszajelzést hallott. Reggel 7 órától kezdődik, az ebéd 16,00 órakor lesz.
Kétféle leves, sülthús, hurka és kolbász készül majd.
A Petőfi utcai járdával kapcsolatban is történt egyeztetés a kivitelezővel. Egy jelentős
szakaszt újra aszfaltoznak a falu vége felé, a problémás részeket kijavítják. Megvásárolják a
permetező szert is. A nyugati oldali járda kijavítása is ekkor történne.
Tervezve van a költségvetésben a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség által szervezett
ifjúsági verseny támogatását 10 eFt összeggel, valamint a Rákóczi Szövetség támogatása az
előző évekhez hasonlóan 15 eFt-tal.
A kamerarendszernél kettő kameránál vezeték szakadás történt és a templomnál lévő
kamerába éjszaka belevilágít a templomot megvilágító reflektor.
A raktár riasztórendszerének korszerűsítésére adott árajánlat 61 eFt + áfa.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 15,15 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

