Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/20-2/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február
17. napján 16,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

Tárgya

2/2022.(II.18.)

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi
költségvetéséről

3/2022.(II.18.)

Az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

16/2004.(XII.01.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/20-2/2022.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.
február 17. napján 16,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Erdős János
Herczeg Attila
Gyepes Csilla
Szűrös Adél
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Igazoltan távol:

Erdős Mónika
1 fő

képviselő

Igazolatlanul távol:

-----

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Daróczi Lászlóné
Horváthné Zsovár Katalin
Hajdu Tünde
4 fő

jegyző
pénzügyi előadó
kultúrház gondnoka
főtanácsos

Erdős János polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4
fő jelen volt. A nyílt testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu
Tünde köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a testületet, hogy a
kiküldött meghívóban szereplő 5. és 6. napirendi pontok tárgyalására kerüljön először
sor.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –

1./ A kultúrház 2021. évi beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
2./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi Szolgáltatási
tervének jóváhagyására
Előadó: Erdős János polgármester
3./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Erdős Mónika bizottság elnöke
4./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ 2022. évi közbeszerzési terv
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
9./ Szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
10./ Egyebek

-

napirendi tárgyalás -

1./ A kultúrház 2021. évi beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Felkérte Zsovár Katalin kultúrház gondnokot, hogy a beszámolóját
ismertesse.
Zsovár Katalin kultúrház gondnok elmondta, hogy a beszámolóját minden testületi tag
megkapta. Az elmúlt év is a koronavírus árnyékában telt, de sikerült több programmal
színessé tenni a településen élők életét. Megpróbálja munkáját a jövőben is a legjobb tudása
szerint végezni.

Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2022.(II.17.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház
2021. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal
2./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2022. évi Szolgáltatási
tervének jóváhagyására
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Horváthné Zsovár Katalin kultúrház gondnokot, hogy a szolgáltatási
tervről tájékoztassa a testületet.
Horváthné Zsovár Katalin kultúrház gondnok tájékoztatta a testületet az elkészült
szolgáltatási tervről.
Erdős János polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2022.(II.17.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján jóváhagyta a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi
színtér) 2022. évi Szolgáltatási tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester

3./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Erdős Mónika bizottság elnöke
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az Mötv. 39. § (1) – (2) bekezdései értelmében
az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől
számított harminc napon belül törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
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. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a polgármester és valamennyi képviselő az előírt
határidőn belül hiánytalanul leadta a vagyonnyilatkozatokat. A köztartozásmentes adatbázisba
történő bejelentkezésnek minden kötelezett eleget tett.
Kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2022. (II.17.) Kt. számú határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját
elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal
4./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János 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 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2022.(II.17.) 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
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás
bevétele
4. Részvények, részesedések
értékesítése
5. Egyéb értékesítés,
megtérülés
Saját bevételek

Tárgyév

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

Összesen

1. évben
2.évben
3.évben
16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

66 000 000

16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

66 000 000

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettsége nincs.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a 2022. évi költségvetés elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat és
intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletet. 6./ 2022. évi közbeszerzési terv
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Erdős János 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:
10/2022.(II.17.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben
nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést,
ami közbeszerzéssel járna, ezért nemleges közbeszerzési tervet fogad el.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2022.
évi költségvetése elkészült. Felkérte a Jegyzőnőt, ismertesse az adatokat.
Papné Szabó Mónika jegyző részletesen ismertette a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetését.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Erdős János polgármester elfogadásra javasolta a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetését.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2022.(II.17.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztés szerint
jóváhagyólag elfogadta.

Felelős: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: folyamatos
8./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az írásos előterjesztést minden
testületi tag megkapta. A rendelet módosításra a Galamboki tó tulajdoni részének kivezetése
miatt volt szükség. Javasolta a rendelet módosítás elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2004.(XII.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 3/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletet. 9./ Szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János 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 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2022.(II.17.) 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: Erdős János polgármester
10./ Egyebek

-

Tájékoztató Magyar
ingatlanfelajánlásáról

Falu

Program

keretében

állami

tulajdonú

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Falu Program keretében
felajánlott Balatonmagyaród Petőfi u. 162. szám alatti állami tulajdonú ingatlan átvételére
hétfőn kerül sor Zalaegerszegen.

-

Tájékoztató a balatonmagyaródi 53/3. hrsz-ú önkormányzati ingatlan (13 ha)
megvásárlására érkezett ajánlatról

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az értékesítésre meghirdetett
önkormányzati ingatlan (13 ha) megvásárlására érkezett egy ajánlat. Jurta falu projektet
szeretnének a területen kialakítani. A jurta faluban 24 család kapna helyet. Küldtek egy
ismertetőt, melyben igyekeztek röviden összefoglalni a terveiket, és hogy azok
milyen módon tudnak előnyösen hatni a településre. (írásos anyag mellékelve)
Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy nem támogatja az ingatlan értékesítését.
Herczeg Attila alpolgármester megkérdezte mivel természetvédelmi területen van a
Nemzeti Park engedélye nem szükséges ahhoz, hogy milyen beruházást lehet ezen a területen
megvalósítani?
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a korábbi érdeklődő alkalmával is az
önkormányzat megkérte a Nemzeti Park véleményét a tervezett beruházással kapcsolatban.
Ha ismét aktuális lesz, a véleményük mindenképpen megkérésre kerül.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
13/2022. (II.17.) Kt. számú határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonmagyaródi
53/3. hrsz-ú önkormányzati ingatlant Jurta falu program megvalósításához nem
értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester

-

Tájékoztató a temetőben lévő tujasor ritkításával, kivágásával kapcsolatban

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a lakosság részéről több jelzés
érkezett a temetői tuják állapotával kapcsolatban. Önkormányzati képviselők is kaptak már
jelzéseket ezzel kapcsolatban. Évek óta foglalkoztat mindenkit a tuják sorsa. Herczeg Attila

alpolgármesterrel az egyik hétvégén megnézték ezeket a tujákat és bejelölték melyek azok,
amelyeket ki kellene venni vagy levágni, mert veszélyeztethetik a síremlékeket, vagy már
elszáradtak. Nagyon sok megjelölésre került, szinte alig maradna. Kért árajánlatot a tuják
kivágására és a tuskók eltávolítására, kb. 2,2 millió forint lenne.
Herczeg Attila alpolgármester elmondta, hogy a hozzá érkezett lakossági vélemény is az,
hogy legyenek kivágva a tuják. Társadalmi munkával ki lehetne azokat a tujákat vágni,
melyek nem veszélyesek a síremlékekre.
Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy ez a munka olyan, ahol emberek, síremlékek
sérülhetnek meg.
Erdős János elmondta, hogy a társadalmi munkát jónak tartja. Nem kell minden tuskót
kiszedni sem, csak azokat, amelyik helyére új növény kerül telepítésre.
Szűrös Adél képviselő megkérdezte, hogy milyen formában lesz a lakosság véleménye
megkérdezve? Mi lesz a helyére ültetve?
Erdős János tájékoztatta a testületet, hogy az SZMSZ 37. §-a kimondja, hogy a képviselőtestület egyes, a lakosság széles körét érintő döntések előtt, illetve döntéseik megismertetése
érdekében lakossági fórumot tarthat. Javasolta a lakosság véleményének megismerése
érdekében 2022. március 3-án 16,30 órakor lakossági fórum tartását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Balaton Fejlesztési Tanácshoz
beadott „Szabadtéri Tűzoltószertár” és Természet közeli szabadidőpark kialakítása
Balatonmagyaródon pályázat támogatást nyert. A támogatói szerződés megkötéséhez
elküldésre kerültek a szükséges dokumentumok. Hamarosan elkezdődhez a beruházás.
Elkészülte után a meglévő játszótéri eszközöket is szeretné átrakni a sétányhoz közelebbi
helyre és felkérte Szűrös Adél képviselő asszonyt, hogy érdeklődjön a többi szülőnél, milyen
játszótéri elemet szeretnének még. A területhez közeli nagyfeszültségű oszlopot pedig körbe
kellene keríteni a baleset elkerülése érdekében.
A Balatonmagyaródi Tűzoltó Egyesület szintén pályázott a Magyar Falu program keretében
eszközbeszerzésre (motorfűrész, lombfúvó, ágnyeső, motoros kasza, fűnyíró) 1.537 eFt
összegben.
A Kis-Balaton Alapítvány pedig kültéri fitnesz eszközök beszerzésére (eliptikus sétáló, lábizomerősítő) 1.294 eFt összegben.
Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy 2022. február 26-án farsangi felvonulás lesz, a
résztvevők szállítását a falugondnoki autóval szeretné megoldani.

Véleménye szerint az Eiter István fotóiból készült kiállítás képeit bekeretezés után a
kultúrházban fel kellene helyezni.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
16,50 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

