Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/104-6/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június
29. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok:36., 37., 38., 39.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

8/2016.(VI.30.)

9/2016.(VI.30.)

Tárgya

A helyi környezet védelméről, közterületek
és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 11/2004.(VIII.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
11/2004.(VIII.01.)

1/2016.(II.18.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/104-6/2016.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
június 29. napján 14,00 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
Koszics Krisztina
Hajdu Tünde
3 fő

jegyző
pénzügyi előadó
főtanácsos

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. 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.) A helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina
pénzügyi előadó

3.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének
megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
6.) Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) A helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII. 01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy szóban is tájékoztassa a testületet.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a rendeletben beépítésre került az elkülönített
szelektív gyűjtésre, valamint a települési hulladék elszállításának megtagadására vonatkozó
szabályok, illetve hatályon kívül helyezésre kerültek a személyes adatok kezelésére vonatkozó
rendelkezések. Szeptember 1-től heti gyakorisággal történik a vegyes hulladék elszállítása az
ingatlanhasználóktól.
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a lakosságot a változásokról tájékoztatni
kell, írásban is és hangos híradón is.
Kalász Mátyás egyetértett az alpolgármester úr véleményével. Javasolta a rendelet tervezet
elfogadását.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a helyi környezet
védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004.
(VIII. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 8/2016.(VI.30.) önkormányzati
rendeletet -

2.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Koszics Krisztina
pénzügyi előadó
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Felkérte Koszics Krisztinát, hogy szóban is tájékoztassa a testületet.
Koszics Krisztina pénzügyi ügyintéző tájékoztatta a testületet, hogy az alábbi változások
kerültek átvezetésre:
- falugondnoki autó értékesítése (750 eFt),
- bérkompenzáció,
- testületi döntés alapján a víziközmű hozzájárulás vonatkozásában 3.000,-Ft összeg
alatti tartozások és az 500 Ft alatti túlfizetéseket eltörlése, összesen 3.808,-Ft,
- zöldterület kezelésre 200 eFt + áfa tervezése,
- hosszabb időtartamú közmunkaprogram tényleges összegeinek tervezése,
- zalakarosi kistérségnek átadott pénz helyesbítése,
- a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba
belépés, 20.000 Ft korábbi testületi döntés alapján.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a platánfák koronája levágásának költsége még nem ismert,
valamint a szabadtéri kiülő (kemence) és színpad építésének tervezése jelenleg folyamatban
van, pontos adatok még nincsenek. Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 9/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletet 3.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Felkérte Papné Szabó Mónika jegyzőt, hogy szóban is tájékoztassa a testületet.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közös hivatal költségvetése a
bérkompenzációval változott, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kisrécsei
időközi választás költségével módosult.
Kalász Mátyás polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
36/2016.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az
előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
4.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. A tapasztalat az volt, hogy évről-évre emelkedett a lomtalanításkor elszállított
hulladék mennyisége. Ebben az évben is az előző évi mennyiség alapján állította ki a
szolgáltató az előleg számlát és végszámlaként még 111 eFt-os számla érkezett, ami azt
mutatta, hogy az idei évben is több volt a lom, mint korábban. Bali József elnökvezérigazgatóval és Bránát-Bándi Edina gazdasági vezetővel történt személyes találkozó
alkalmával elmondta ezzel kapcsolatos kételyei, és megígérték, hogy utána néznek és
megküldik az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. A megérkezett papírok nagyon
ellentmondásosak voltak, ezért telefonon felhívta a gazdasági vezetőt és elmondta neki, hogy
ezeket az iratokat nem tudja elfogadni, nem támasztják alá kétséget kizáróan az elszállított
lom mennyiségét. A kenyértörés lehetősége is felmerült. Hétfőn érkezett válasz, melyben
sztornózták a végszámlát.
A tárgyaláskor megbeszélésre került az is, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
felszámolásra kerülnek, mert az emberek nem úgy kezelik, hogy az ott gyűjtött hulladék
felhasználható lenne. A lakosság részére biztosítanak sárga zsákot, amibe a papír hulladék is
belerakható. Házanként több zsák is kihelyezhető. A szigeteknél az üveggyűjtő konténer
megmaradna.
Szeptember 1. napjától hetente kerülne elszállításra a lakossági hulladék.
Rendeződött a temetői konténer ürítésének finanszírozása is, mert a közszolgáltatási szerződés
1. számú mellékletébe végre belekerült, hogy a közszolgáltatási díj részét képezi a konténer
ürítésének díja. Ha a mostani tárgyalásokkal sem oldódtak volna meg ezek a problémák,
akkor megkezdte volna a tárgyalásokat más céggel a hulladékgazdálkodásról.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a heti szállításra áttéréssel nem emelkedik meg
az éves díj összege.
Kalász Mátyás elmondta, hogy folyamatos odafigyelést igényel, hogy a megkapott számlák
megfelelőek, jogosak-e. Abban, hogy eddig minden jól lett számlázva, illetve a tévedések
javítása megtörtént nagy érdeme van Koszics Krisztinának és a hivatal dolgozóinak is.

Szalai Veronika képviselő megkérdezte, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket mikor szüntetik
meg?
Papné Szabó Mónika elmondta, hogy a szigetek felszámolása folyamatosan történik. A
lakosságot – mivel biztosítják a sárga zsákot – emiatt hátrány nem fogja érni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a szigetek kialakítása jó kezdeményezés volt, de az emberek
nem éltek a lehetőséggel és nem jól használták azokat. Az igazsághoz tartozik az is, hogy a
szigetek helytelen használata főleg az idegenek rovására írható, akik átutazóban nálunk rakták
le a nem szelektíven gyűjtött hulladékot. Javasolta a közszolgáltatási szerződés módosításának
jóváhagyását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
37/2016.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ZALAISPA
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt-al
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztéshez
csatolt 1. sz. módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Eiter István képviselő megérkezett a testületi ülésre -

5.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének
megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a testületi tagok megkapták.
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a hétfőn 15.00 órakor volt társulási ülés
Zalakaroson. A társulás tanács úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtás marad a társulás
feladatai között, de a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátását 2017. január 1-től
minden közös hivatal önállóan oldja meg.

Elmondta, hogy Zalakaros Város Képviselő-testülete javaslata alapján 2017. január 1-től a
társulással kapcsolatos adminisztrációs, jogi, pénzügyi feladatok ellátásáért működési
hozzájárulást nem kell fizetni.
Van olyan település, amelyik fontolgatja a társulásból történő kilépést. Véleménye szerint
most nem szabad kilépni. Kérte a testületet, hogy a tájékoztatóját fogadja el.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
38/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó szolgálat jövőjével
kapcsolatos tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
6.) Egyéb ügyek

-

Orvosi rendelő és betegváró felújítása

Kalász Mátyás polgármester javasolta a testületnek az orvosi rendelő és a váró festését és
járólapozását. A műanyag padló már régi, kopott, az összeeresztéseknél több helyen a
ragasztó elengedte, így balesetveszélyessé válhat. A burkolatok cseréjét és a meszelést
higiéniai szempontból is fontos végrehajtani, szigorúak az előírások, de ami fontosabb, az a
helyi emberek nagyobb biztonsága és komfortérzete.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
39/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő
és betegváró festését és burkolatok cseréjét elvégzi, a munkák költségét a 2016.
évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Szabadtéri kiülő,kemence és színpad építése

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a J-Terv Építész Kft-től a mai
nap érkezett meg az árajánlat a szabadtéri kiülő, kemence és színpad építésére. (Ismertette az
árajánlatot és tervrajzot). A színpad mérete 3x4 m-es, a kiülő 10x14 m-es lenne,
faszerkezettel, cseréptetővel.
Eiter István képviselő véleménye szerint kicsi lesz a színpad. A cseréptető alá kell valami,
mert előadás alatt, ha esik az eső, nagyon fog kopogni. A színpad ne legyen külön egység, a
tetőszerkezet legyen egybeépítve. A színpadon szükség lenne villanyra, akár egy földkábellel
is meg kellene oldani.
Erdős János képviselő szerint a színpadnak legalább 7-8 x 4 m-esnek kellene lennie. Lehet
pályázatot benyújtani, vagy teljes beruházás az önkormányzat költsége lenne?
Magyar Zoltán alpolgármester szerint nem fog rosszul kinézni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a volt óvoda épületének átalakításával (vizesblokk, tálaló
stb.) lenne kerek ez a beruházás. Bármilyen eseményhez jó helyszínt biztosítana, akár egy
gyereknap, vagy más esemény alkalmával. A projekt jelentős részét adósságkonszolidációs
pályázatból szeretné finanszírozni.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása az épület felújítását,
fejlesztését támogatná.
Kalász Mátyás az épület fejlesztéséhez kapcsolódóan, annak kiegészítéseként lehetne a
kültéri bővítést megvalósítani. A felvetéseknek, javaslatoknak megfelelően kéri az árajánlat
átdolgozását.
A napirendi pontokon kívül kérte mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Szalai Veronika képviselő megkérdezte, hogy a buszváró rongálásával kapcsolatosan történt
feljelentés a rendőrség felé?
Kalász Mátyás elmondta, hogy a feljelentés megtörtént. A térfigyelő kamerák felvételei
használhatóak voltak, illetve volt egy szemtanú is, aki vállalta a tanúskodást. Az okozott kár
értéke 19.500,-Ft volt, ezért szabálysértésnek minősül a dolog.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az okozott kár megtérítése miatt polgári
peres eljárást lehetne indítani, de nagyon hosszadalmas eljárás lenne.
Javasolta a Petőfi u. 141. szám előtti virágtartók elszállítását máshová.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 16,15 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

