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Képviselő-testület 

 

Szám: B/88-5/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

 

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május    

   2. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

5/2019.(V.09.) 

 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

1/2018.(II.23.) 

6/2019.(V.09.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 

zárszámadásának elfogadásáról szóló 

 

7/2019.(V.09.) a településkép védelméről szóló 

5/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

5/2018.(X.04.) 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/88-5/2019. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  

  május 2. 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./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos 

 

2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

3./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének záró 

módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 



4./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, a 

pénzmaradvány jóváhagyása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

5./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

6./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

7./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

8./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

9./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

10./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

11./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

12./ Beszámoló a 2018. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző   

 

13./ Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos 

 

 

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

előterjesztést. Sajnos a háziorvos személyesen nem tudott megjelenni a mai testületi ülésen. 

Kérte, hogy a háziorvos beszámolójával kapcsolatosan mondják el észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és hozzászólás nem volt.  

 

 

Kalász Mátyás javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 



A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

20/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kalászné Dr. Pintér 

Anna háziorvos Balatonmagyaród orvosi körzet egészségügyi tevékenységéről 

készített beszámoló jelentését az előterjesztés alapján jóváhagyta.  

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

  

 

2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok 

 

 

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

előterjesztést. Jól működik a szolgálat, elégedett a falugondnok munkájával. Lelkiismeretesen 

dolgozik, odafigyel mindenre. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

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:                                                     

 

 

21/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki  

szolgálat 2018. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének záró 

módosítása  

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

előterjesztést. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

 



A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2018. 

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

5/2019.(V.09.) önkormányzati rendeletet  - 

 

4./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. 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 (5 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2019.(V.09.) önkormányzati 

rendeletet  - 

 

 

5./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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 (5 igen szavazattal) elfogadta a településkép védelméről 

szóló 5/2018.(X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(V.09.) 

önkormányzati rendeletet  - 

 

 

6./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést. 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:                                                     

 

 

22/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső  

ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek 

megfelelően elfogadta. 

 

  Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről  

  tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. május 20. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

7./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosításáról készült írásos anyag kiküldésre került. Javasolta a módosítás elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

23/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítását az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

8./ A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. évi költségvetési 

beszámolójáról az írásos anyag kiküldésre került. 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:                                                     

 

 

24/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

9./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. A közös hivatal jól működik. A 

dolgozók hozzáállása, egymáshoz való viszonya jó. Javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

25/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolót, és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

10./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző  

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. 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 5 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

26/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

 

Határidő: 2019. május 20. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

11./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi családsegítés és 

gyermekjóléti tevékenységéről 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a testületi tagok megkapták. 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:                                                     

 

 

27/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és  

  Gyermekjóléti Központ 2018. 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:  2019. május 20. 

 

 

12./ Beszámoló a 2018. évi gyámhatósági munkáról 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző   

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2018. 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:                                                     

 

 

28/2019.(V.02.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának – Képviselő-testülete a 

2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült 

átfogó értékelést elfogadta. 

 

Felelős:  Kalász Mátyás polgármester 

Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: 2019. május 31. 

 

13./ Egyéb ügyek 

 

  

a./ „Balatonmagyaród Díszpolgára” kitüntető cím és „Balatonmagyaródért” kitüntető 

díj adományozásáról döntés 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondja, hogy mindenekelőtt a „Balatonmagyaródért” 

kitüntető díjjal járó összegről kellene dönteni.  

 

 

Erdős János képviselő elmondja, hogy véleménye szerint az 50.000 Ft összeg megfelelő 

lenne. 

 

Kalász Mátyás egyetértett a javaslattal.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester az előterjesztés elfogadását javasolja.  

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő- testülete 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

29/2019. (V. 02.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a „Balatonmagyaródért” kitüntető díj tárgyjutalmának összegét 

2019. évben 50.000 Ft/ kitüntető díj összegben határozza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás, polgármester 

 

 



A „Balatonmagyaród Díszpolgára” kitüntető cím és „Balatonmagyaródért” kitüntető díj 

adományozását zárt ülésen vitatta meg a képviselő-testület. 

 

 

b./ Zárt ülésen meghozott döntés ismertetése 

 

Kalász Mátyás polgármester 15,20 perckor ismerteti a „Balatonmagyaród Díszpolgára” cím 

adományozása ügyében hozott határozatot: 

  

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő- testülete 4 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

31/2019. (V.02.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kalászné Dr. Pintér Anna részére „Balatonmagyaród 

Díszpolgára” címet adományoz. 

 

Kalászné Dr. Pintér Anna Balatonmagyaród Község 

háziorvosa 1984 óta. A településen immár 35 éve végez 

eredményes megelőző és gyógyító tevékenységet. A község 

lakossága mind a mai napig elégedett a munkájával. 

Mindenkivel közvetlen, barátságos és segítőkész. 

Felelősségteljes és kiemelkedően jelentős munkáját, hosszú 

szolgálatával és egész életművével olyan általános elismerést 

szerzett, mely hozzájárul a település jó hírnevének 

öregbítéséhez; továbbá példamutató emberi magatartása miatt 

egyébként köztiszteletben áll.  

 

Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő- testülete 4 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

33/2019. (V.02.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyar Zoltán Jenő alpolgármester részére 

„Balatonmagyaródért” kitüntető díjat adományoz. 

 

Magyar Zoltán Jenő 1994-től Balatonmagyaród Község 

képviselője, 2002-től alpolgármestere. A község vezetésében 

hosszú időn át végzett áldozatkész és eredményes munkát 

fejtett ki. 

1995 óta Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 

Parancsnoka.   

Az önkéntes tűzoltóságban végzett áldozatkész munkájával a 

szolgálat teljesítésével, emberi helytállásával hozzájárult a falu 

biztonságához. A tűzoltószertár megépítésének 



megszervezésével maradandó értéket teremtett, amellyel 

jelentősén hozzájárult Balatonmagyaród település fejlődéséhez, 

a község hírnevének öregbítéséhez. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő- testülete 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

34/2019. (V.02.) Kt. számú határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Hajdu Tünde köztisztviselő részére „Balatonmagyaródért” 

kitüntető díjat adományoz. 

 

Hajdu Tünde a rendszerváltás (1992) óta dolgozik 

köztisztviselőként a balatonmagyaródi önkormányzati 

hivatalban.  

Munkáját a legjobb tudása szerint odaadóan, becsülettel 

végezte, végzi. 

Kimagasló közszolgálati tevékenységével elismerést vívott ki 

mind a település lakói, mind felettesei előtt. 

Mindenkivel szemben emberséges, kedves, jószándékú. 

Igyekszik a hozzáfordulók ügyes-bajos dolgait, problémáit 

minden lehetséges módon megoldani, még olyan esetekben is 

melyek nem tartoznak a hivatali tevékenyésébe. 

Tevékenységével kiemelkedő teljesítményt nyújtott az 

államigazgatási, önkormányzati munka helyi 

megvalósításában. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülést 15,35 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


