Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/16-12/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember
29. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 53., 54., 55., 56., 57., 58.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

9/2015.(IX.30.)
10/2015.(IX.30).

11/2015.(IX.30.)

Tárgya

a helyi adókról szóló 7/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011.(V.09.) önkormányzati
rendelet módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
szóló 11/2014.(IX.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
7/2013.(IV.30.)
10/2011.(V.09.)

11/2014.(IX.22.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-12/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
szeptember 29. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Erdős János
Eiter István
4 fő

polgármester
alpolgármester
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Koszics Krisztina
Hajdu Tünde
3 fő

jegyző
pénzügyi előadó
főtanácsos

Igazoltan távol:

Szalai Veronika
1 fő

képviselő

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./ A helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Gyermekjóléti és családsegítés feladat jövőbeni ellátása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ Polgármesteri jogviszony ellátásáról döntés meghozatala
Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester

4./ A balatonmagyaródi 063/13., 064/15. és a 064/23. hrsz-ú árkok kitisztíttatása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szerződés kötése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Egyebek
-

napirendi tárgyalás -

1./ A helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a helyi adókról szóló rendelet módosítás
tervezetét a testületi tagok megkapták. Javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a helyi adókról szóló
7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2015.(IX.30.) önkormányzati
rendeletet 2./ Gyermekjóléti és családsegítés feladat jövőbeni ellátása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban írásos
előterjesztés nem került kiküldésre. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondja, hogy 2016. január 1-től a gyermekjóléti és
családsegítés feladatok ellátása átszervezésre kerül. Januártól a Közös Hivatalt működtető
gesztor önkormányzatnak kell gondoskodnia a feladatellátásról, továbbá a hivatalhoz tartozó
összes településnek egy szolgáltatóval kell elláttatnia a feladatot. Ennek megfelelően- mivel
Zalakomár elégedett a jelenlegi színvonallal- mindegyik település a Nagykanizsa- SurdZalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz csatlakozna. Ezzel nincs probléma,
mindhárom önkormányzat egyetért. A részletszabályok még nem ismertek, ahogy a pontosremélhetőleg létszámarányos- finanszírozás sem. Egyelőre a költségvetési törvényben 1 főre
elég normatíva van meghatározva, de még elég képlékeny az egész.
Most a Társulásnak egy szándéknyilatkozatra van szüksége, hogy tervezni tudjanak.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és
Gyermekjóléti Társuláshoz történő csatlakozást.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
53/2014.(IX.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó többi
településhez (Zalakomár, Kisrécse és Zalasárszeg) hasonlóan 2016.
január 1-től a gyermekjóléti és családsegítés feladatok ellátása
érdekében a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és
Gyermekjóléti Társuláshoz csatlakozik.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3./ Polgármesteri jogviszony ellátásáról döntés meghozatala
Előadó: Magyar Zoltán alpolgármester
Magyar Zoltán alpolgármester megkérdezte Kalász Mátyás polgármestert, hogy hozzájárule ahhoz, hogy a jogviszonyával kapcsolatos napirendet nyílt ülés keretében tárgyalják.
Kalász Mátyás polgármester nyilatkozik, hogy hozzájárul a nyílt ülés tartásához.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a polgármester tiszteletdíjának összege
nagyon alacsony, ezért javasolta, hogy tisztségét főállású polgármesterként lássa el, mint azt
az írásos előterjesztés is tartalmazza, ebben az esetben lenne a bére ugyanannyi, mint az 500
lélekszám feletti település esetén a tiszteletdíj és mint tudjuk az 500 lélekszámot elkerültük.
(Írásos előterjesztés mellékelve.)
Megkérdezte Kalász Mátyás polgármestert, hogy egyetért azzal, hogy a polgármesteri
tisztségének betöltésének módját társadalmi megbízatásról főállásban betöltöttre változtassák
meg 2015. október 1. napjától?
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a polgármesteri
tisztségének betöltésének módját társadalmi megbízatásról főállásban betöltöttre változtassák
meg 2015. október 1. napjától. Bejelenti személyes érintettségét.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a polgármester érintett a szavazásban,
ezáltal dönteni kell a testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolta a
szavazásból történő kizárását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 1 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

54/2014. (IX.29.) Kt. sz. határozat:
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása során a
döntéshozatalból kizárja Kalász Mátyás polgármestert.
Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármester tisztségének
betöltésének módját társadalmi megbízatásról főállásban betöltöttre változtassák meg 2015.
október 1. napjától.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
55/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kalász Mátyás János polgármester egyetértésével a polgármesteri
tisztség betöltésének módját társadalmi megbízatásról főállásban
betöltöttre változtatja 2015. október 1. napjától.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezés elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az SZMSZ-ben rögzíteni kell a polgármester
jogállását, ezért javasolta az SZMSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a Szervezeti és Működési
szabályzatról szóló 10/2011.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletet Magyar Zoltán alpolgármester javasolta az írásos előterjesztésben a polgármester
illetményére és költségtérítésére vonatkozó határozatjavaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
56/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozat
1. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kalász Mátyás János polgármester havi illetményét az Mötv. 71. § (4)
bekezdés a) pontja alapján bruttó 149. 576 Ft, azaz
egyszáznegyvenkilencezer-ötszázhetvenhat Ft összegben állapítja meg
2015. október 1-től kezdődően.
2. A képviselő-testület Kalász Mátyás János polgármester részére 2015.
október 1-től havi 22.436 Ft költségtérítést állapít meg az Mötv. 71. §
(6) bekezdése értelmében.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztráció elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Magyar Zoltán alpolgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4./ A balatonmagyaródi 063/13., 064/15. és a 064/23. hrsz-ú árkok kitisztíttatása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a zalakomári faluvégnél lévő
balatonmagyaródi 063/13., 064/15. és 064/23. hrsz-ú árkok kitisztítását vállalnák, akik a
környező területeket tisztítják. Az önkormányzat 5-6 m3 fát kapna és 300 eFt-ot a
kitermelésért. A vállalkozó a területeket saját költségén kiméretné és azt követően végezné el
a munkát. Ezeket a területeket úgyis ki kellene tisztíttatni. Javasolta a munka elvégeztetését.
A testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
57/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
balatonmagyaródi 063/13., 064/15. és 064/23. hrsz-ú árkok
kitisztítására szerződést köt Penzinger Brigitta 8800 Nagykanizsa Pivári
utca 102. szám alatti lakossal. A vállalkozó a kitermelt famennyiség
felében az ingatlanokat saját költségén kiméreti és az önkormányzat
címére 5-6 m3 fát szállít, valamint munkálatok megkezdése előtt az
önkormányzat számlájára 300.000,-Ft-ot fizet.
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére szerződés kötése.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. A nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
Polainé Marek Valéria (8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1.) közszolgáltatóval lehetne
szerződést kötni. Javasolta a rendelettervezet elfogadását és a szerződés megkötését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
58/2015. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére a Polainé
Marek Valéria (8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 1.) közszolgáltatóval
köt szerződést.
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletet -

6./ Egyebek

-

kamerarendszer bővítése

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy 4 db kamera felhelyezése van folyamatban:
- Petőfi u. 199. számú ingatlan elé, ami északra nézne,

- a régi tűzoltószertár épülete elé 2 db, ami a vendéglőhöz menő utat figyelné és egy
rendszámfigyelő,
- a Dózsa utca 8. számú ingatlan elé, a korábban felhelyezett másik kamera mellé tervezi a
negyedik kamera elhelyezését, ami kelet felé nézne.
Az elmúlt vasárnap ismét színvonalas műsorral készültek Némethné Lendvay Marika
vezetésével a Kendermagos kórus. Lendvay Marikának nagyon nagy szerepe van abban, hogy
a műsorok ilyen színvonalasan létrejönnek és megvalósulnak. Véleménye szerint ezt a
hatalmas munkát honorálni kellene, alkalmanként, megbízási szerződéssel.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokon kívül van-e kérdés,
hozzászólás?
Erdős János képviselő javasolta a kultúrház akadálymentesítését.
Elmondta, hogy a hulladékgyűjtő szigeteknél nagyon sok szemét halmozódik fel. Valamilyen
megoldást kellene találni erre a problémára.
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a kultúrház mögötti részen – ahol az
elmúlt évben több diófa lett elültetve – parkosítani kellene és pótolni lehetne azokat a
diófákat, amelyek nem éledtek meg. Lehetne kerttervezőt is megkérdezni.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 14,55 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

