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Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-4/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
március 26. napján 16,00 órakor tartott nyílt 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
Hancsics József

jegyző
Kis-Balaton Alapítvány és a Bm-i Tűzoltó
Egyesület elnöke
Kisbalatoni Polgárőr Egyesület elnöke
pénzügyi előadó
főtanácsos

Ritecz Lajos
Koszics Krisztina
Hajdu Tünde
5 fő

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő
jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv
vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az egyesület
2015. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről,
az egyesület 2015. évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az
egyesület 2015. évi tervei
Előadó: Horváth Ildikó egyesület elnöke
4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az egyesület 2015.
évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Varga Zoltán falugondnok
7./ Beszámoló az önkormányzati konyha 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
8./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
9./ 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
10./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
11./ Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
12./ Egyebek:
- földmérések értékelése
-

napirendi tárgyalás -

1./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az egyesület
2015. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester felkérte Ritecz Lajost a Kisbalatoni Polgárőr Egyesület
elnökét, hogy az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet.

Ritecz Lajos egyesület elnöke a Kisbalaton Polgárőr Egyesület nevében köszöntötte a
megjelenteket és megköszönte a meghívást. (Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kalász Mátyás javasolta - amennyiben a testületnek az elhangzottakkal kapcsolatosan nincs
kérdése, hozzászólása - a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
13/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton
Polgárőr Egyesület 2014. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a
2015. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Eiter István képviselő megérkezett a testületi ülésre -

2./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről,
az egyesület 2015. évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester felkérte Hancsics Józsefet a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó
Egyesület elnökét, hogy az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa
a testületet.
Hancsics József egyesület elnöke a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület nevében
köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a meghívást. (Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta -

14/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról, pénzügyi
helyzetéről, valamint a 2015. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az
előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3./ Balatonmagyaródi Sportegyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az
egyesület 2015. évi tervei
Előadó: Horváth Ildikó egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Horváth Ildikó egyesület elnöke nem tud részt
venni a testületi ülésen, helyette Koszics Krisztina a Balatonmagyaródi Sportegyesület
gazdasági vezetője tájékoztatja a testületet az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi
terveiről.
Koszics Krisztina gazdasági vezető a Balatonmagyaródi Sportegyesület nevében köszöntötte
a megjelenteket és megköszönte a meghívást. A Sportegyesületen belül több tagozat van. A
fiúk tekebajnokságon 12 csapatból 11.-ek lettek. A konditerembe hifi berendezés és tükröt
vásároltak. A karatésok edzőfelszerelést vásároltak és a falunap alkalmával bemutatót
tartottak. A tornász lányok az elmúlt évben is részt vettek Budapesten, a mozgásfesztiválon.
Folyamatosan próbálnak, a falu rendezvényein is minden alkalommal részt vettek.
Kalász Mátyás megkérdezte, hogy a tornászok jelenleg hányan vannak?
Koszics Krisztina elmondta, hogy 7-8 fő a létszám, de mivel a lányok közül vagy dolgoznak,
vagy iskolában vannak, nagyon nehéz összehozni a próbákat és a fellépéseket. Van úgy, hogy
csak 5 fő lép fel.
Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –

15/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonmagyaródi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről,
valamint a 2015. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés
alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2014. évi tevékenységéről, az egyesület 2015.
évi tervei
Előadó: Hancsics József egyesület elnöke
Kalász Mátyás polgármester felkérte Hancsics Józsefet a Kis-Balaton Alapítvány
kuratóriumának elnökét, hogy az alapítvány elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről
tájékoztassa a testületet.
Hancsics József kuratórium elnöke a Kis-Balaton Alapítvány nevében köszöntötte a
megjelenteket és megköszönte a meghívást. Az Alapítvány úgy gondolja, jól működik. Az
elmúlt évben támogatta az önszerveződő egyesületeket (pl.: Nyugdíjas klub) és
rendezvényeket (pl.: Madár kiállítás, farsang stb.). A kuratórium tagjai vállalták, hogy minden
évben támogatás gyűjtése érdekében felkeresik a lakosságot, vállalkozókat. Nőtt az így kapott
támogatás és az adó 1%-ának összege is az elmúlt évhez képest. Kérte beszámolójának
elfogadását. (Írásos előterjesztés mellékelve.)
Kalász Mátyás megköszönte a beszámolót. A Kis-Balaton Alapítvány nagyon jól működik.
Azt kérte, hogy továbbra is ilyen lelkesedéssel dolgozzanak. Ez a csapat (civil szervezetekben
résztvevők) egy nagy húzóerő a településen. Bízik benne, hogy megmarad ez a közösség és
még többen csatlakoznak a lakosok részéről. Végezetül megköszönte az összes szervezet
munkáját és további kitartó, szorgalmas munkát kért, melyhez jó egészséget kívánt.
Erdős János képviselő elismerését fejezte ki az emberek munkájáért. Büszke rájuk. Jó érzés
balatonmagyaródinak lenni.
Eiter István képviselő egyetértett Erdős János hozzászólásával.
Kalász Mátyás javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
16/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton
Alapítvány 2014. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2015. évi
célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

5./ A civil szervezetekkel kötendő pénzeszköz átadási megállapodások jóváhagyása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a 2015. évi költségvetésben a Kisbalaton
Polgárőr Egyesület részére 260.000,-Ft, a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesült részére
500.000,-Ft, a Balatonmagyaródi Sport Egyesület részére 250.000,-Ft, a Kis-Balaton
Alapítvány részére 300.000,-Ft támogatás került tervezésre. Javasolta a működési célú
támogatásértékű pénzeszköz átadásáról készült megállapodás tervezet elfogadását, mely a
támogatás átutalásának ütemezését és elszámolását szabályozza.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
17/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott támogatások rendjét,
valamint a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodást a határozat melléklete szerint.
Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások aláírására.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

6./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. 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. Odafigyel a
munkájára. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Örül, hogy ilyen jó munkaerőt sikerült
választani. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
18/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki
szolgálat 2014. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

7./ Beszámoló az önkormányzati konyha 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
19/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
konyha 2014. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

8./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok az írásos előterjesztést
megkapták. Az előterjesztésből látni az étkezés költségeinek alakulását.
Változatlan térítési díj esetén a konyha 3.702 eFt veszteséggel működne 2015. évben. Évek
óta ráfizetéssel működik a konyha. Az étkezők létszáma is folyamatosan csökken. A szociális
étkezők száma 28 fő, de az ellátotti létszám csak 21 főre jön ki. A konyha is felújításra
szorulna, helyiségek, berendezések egyaránt nagyon rossz állapotban vannak.
Erdős János képviselő megkérdezte, hogy meddig bírja az önkormányzat a konyha
veszteségét finanszírozni? Érdeklődni kell a környező településeken mennyibe kerül az ebéd.
Kalász Mátyás elmondta, hogy Zalakomárban 650,-Ft, Zalavárban 765,-Ft és Zalakarosban
745,-Ft az ebéd.
Erdős János megkérdezte, hogy a konyha bezárása esetén mi történne a mezőgazdasági
közmunkaprogrammal?
Kalász Mátyás elmondta, hogy a konyha nem befolyásolná a program megvalósulását. Olyan
növényeket termesztenének a közmunkások, melyek helyben értékesíthetőek, illetve
amelyeknek egyszerre történik a betakarítása, és így az eladás is egy alkalommal történne.
A mostani testületi ülésen az intézményi térítési díj összegét kell megállapítani.
A vendégebédnél a dokumentált intézményi térítési díj 84 %-át, a 1.200,-Ft elfogadását
javasolja. Az étkezők személyi térítési díjának esetében a 4. variáció elfogadását javasolta.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a szociális gondoskodás
helyi szabályairól szóló 2/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
5/2015.(III.27.) önkormányzati rendeletet -

Kalász Mátyás polgármester megkérdezte a testületet, hogy a konyha további
működtetésével kapcsolatban mi a vélemény?
Eiter István képviselő véleménye szerint kár ezt így működtetni, meg kell szüntetni. Az
élelmezésvezető Csilla esetében a kulturháznál történő foglalkoztatásban lenne még több
lehetőség, azt kell támogatni.
Magyar Zoltán alpolgármester egyetértett az elhangzottakkal.
Erdős János képviselő támogatta a konyha megszüntetését. A Zalakarosról történő
ételhordást támogatná, mivel az házias jellegű.
Szalai Veronika képviselő egyetértett az elhangzottakkal. A zalakarosi konyhán jól főznek és
bőséges az adag.
Kalász Mátyás elmondta, hogy amennyiben a testület állást foglal a konyha megszüntetése
mellett, akkor megbízza a hivatalt a megszüntetésével kapcsolatos előkészületekkel.
A képviselőtestület egyetértett az elhangzottakkal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
20/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
konyha működtetésének megszüntetése mellett foglalt állást.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megszüntetés előkészítésével.
Határidő: 2015.június 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

9./ 2015-2019. évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok az írásos előterjesztést
megkapták. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a településen lévő gondozatlan ingatlanok
rendbe tételével kapcsolatban az önkormányzatnak valamit tennie kellene. Többször szóba
került már, de nem történt semmi. Valamilyen megoldást kellene találni.
Zalakomár felé vezető út melletti árokban nagyon sok a szemét, össze kellene szedni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a szemét összeszedése már tervben van, de a falugondnoki
autó jelenleg szervizben van, ha elkészül, akkor utánfutóval össze fogják szedni a szemetet.
A gondozatlan ingatlanok rendbetételét az önkormányzat nem tudja bevállalni, mivel nincs rá
embere és a magánterület önkényesen nem rendezhető.
Magyar Zoltán kérte a vízelvezető árkok kitisztítását.
Kalász Mátyás elmondta, hogy az árkok tisztítása szerepel a gazdasági programban is.
Javasolta az előterjesztés elfogadását.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
21/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2015-2019. évekre szóló gazdasági programját az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

10./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Javasolta határozat javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta –
22/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta, egyidejűleg felhatalmazta
a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.

2./ felkérte a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével
tájékoztassa a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
11./ Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy árajánlat a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére a kaposvári OptiCost Kereskedelmi és szolgáltató Kft-től és a
nagykanizsai LNL Group Solutions Kft-től érkezett. Ismertette az ajánlatokat. (Írásos anyag
mellékelve.)
Szalai Veronika képviselő az elhangzottak alapján a nagykanizsai céget javasolta a munka
elvégzésére.
Eiter István képviselő véleménye szerint is kézenfekvőbb a nagykanizsai céget választani.
A képviselő-testület többi tagja is egyetértett a javaslattal.
Kalász Mátyás polgármester egyenként feltette szavazásra az árajánlatokat, azok határozati
javaslatait.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
../2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével az OptiCost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(7400 Kaposvár Teleki u. 8. 3/25.) bízza meg.
Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
- szavazás -

A képviselő-testület 0 igen, 5 nem és 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elutasította.
Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:
23/2015.(III.26.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével az LNL Group Solutions Kft. (8800 Nagykanizsa
Király u. 9-11.) bízta meg.
Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
- szavazás A képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta.

12./ Egyebek:
- földmérések értékelése
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy befejeződött az önkormányzati
utak kimérése, melynek során 4 db út került kijelölésre és 3 helyszínen került sor a
területszámítási hibák kijavítására, amik hivatalosan bejegyzésre kerültek. Minden esetben a
kimérést követően betonoszlopok kerültek elhelyezésre.
A Dózsa utcában lévő 82. hrsz-ú útnál a nyugati telektulajdonos kerítése a telekhatáron
átnyúlik. Elég lenne egy nyilatkozat, amely arról szólna, hogy a kiméretésével kapcsolatosan
a földmérés eredményét a tulajdonosok megismerték és tudomásul veszik, hogy az érintett út
mellett az ingatlan kerítése a telekhatáron kívül van. Vállalják, hogy a későbbiek folyamánamennyiben új kerítés építésre kerül sor – az új kerítés a telekhatáron belül kerül elhelyezésre.
Az útra ültetett fák kivágása már megtörtént a részükről.
A Petőfi u. 179 és a 181. között út kijelölése megtörtént, különösebb gond nem volt.
A 369. hrsz-ú út kimérésénél – ahol személyesen is érintett volt – a telek alsó részén a
problémás fák kivágása megtörtént. Az udvari résznél lévő sövény már az ingatlan
vásárlásakor megvolt. A sövény a megyén van, de az ágak a földmérő szerint tűréshatáron
belül vannak. Kérte a testületet, amennyiben szükségesnek tartja, tartson helyszíni szemlét.
A 035/1. hrsz-ú út kimérése a Balatonmagyaródi Mg. Zrt. kezdeményezésére, a kimérés
költségének közös viselésével történt. Az út, melyet már évtizedek óta használnak, a gyepűbe
menne. A gond az, hogy az aszfaltos út is rossz helyen van. A helyzet rendezése csak a szilárd
burkolatú út felbontásával lenne lehetséges.
Az útkimérések célja a területszámítási hibák korrigálása és a pontos területi határok rögzítése
volt, amit többen is kértek és kezdeményeztek.

A testület ismerve a helyszíneket és az ottani állapotokat, nem tartotta szükségesnek a
helyszíni szemlét.

-

a Kányavári-sziget üzemeltetése

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy kb. egy hete a Vízügyi
Igazgatóság tájékoztatta, hogy a Kányavári-sziget üzemeltetését saját embereivel
(közmunkásokkal) oldja meg.
A közművek átírása már folyamatban van. A helyi őstermelők részére változatlan feltételek
mellett biztosítják majd az árusítást. Az önkormányzat vagyontárgyai közül az árusító
pavilonok – mivel az árusok balatonmagyaródiak – maradnak. Kérte, hogy a kisház
maradhasson kint a szigeten, hogy az őstermelők az áruikat el tudják helyezni benne. Az
esőbeállót nem lenne célszerű a helyéről elmozdítani. Az önkormányzat, mint a saját
tulajdonát használatra a helyszínen hagyja. Ígéretet kapott arra, hogy a balatonmagyaródi
lakosok továbbra is ingyenesen látogathatják a szigetet.
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.

-

Lakossági hulladékszállítás

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Kányavári-szigeten keletkező szilárd
hulladék elszállítása a közszolgáltatási díj részét képezi. Az üzemeltetés megszűntével kérte,
hogy a szigeti szemét helyett a temetői hulladék legyen a közszolgáltatási díj része, mivel a
Vízügyi Igazgatóság a szigeten keletkező szemét elszállítására fog velük szerződni. Nem
álltak pozitívan a kéréshez, de még választ nem kapott az önkormányzat.
Kérte a testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy más témában mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a nagy platánfákon fészkelő varjakat
valahogyan el kellene riasztani.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a természetvédők a vörös vércse fészkelési szokásai miatt
nem engedik meg a varjú fészkek leszedését.
Erdős János képviselő jelezte, hogy a buszmegállóknál apróbb munkák még maradtak.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a kivitelező április 28. napjáig az elmaradt apróbb munkákat,
és a hibák javítását el fogja végezni.

Erdős János megkérdezte, hogy a polgármesteri tiszteletdíjakkal kapcsolatban történt-e
változás?
Kalász Mátyás elmondta, hogy a polgármesteri tiszteletdíjakkal kapcsolatban nem történt
változás. Sok olyan esemény és ülés van, amelyekre el kell menni. Tulajdonképpen a mostani
összeg még ezeknek a költségeire sem elég.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy egy alkalommal megváltoztatható a
polgármesteri tisztség. Főállású polgármesterként több lenne az illetmény összege. A
Polgármester Úr korábban úgy nyilatkozott, hogy egyenlőre nem szeretne a társadalmi
megbízatásán változtatni.
Erdős János felvetette, hogy a pénzügyi előadó bérét is alacsonynak tartja. Felelősségteljes
munkát végez, és jól látja el a feladatát, mégis majdnem annyit kap, mint a közmunkások,
vagy azok, akik kevésbé felelősségteljes munkát végeznek.
Papné Szabó Mónika elmondta, hogy a pénzügyi előadó a közös hivatal dolgozója. Nincs
arra lehetőség, hogy egyedül az ő bére kerüljön megemelésre. Minden dolgozó bérét
változtatni kellene, és megint csak az a személy kapna több emelést, akinek így is magasabb a
bére.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 19,00 órakor bezárta.
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