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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október  

    17. napján 15,30 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 43., 44., 45., 46., 
 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

7/2017.(X.19.) a szociális célú tűzifa vásárlásához 

kapcsolódó támogatásról 

 

8/2017.(X.19.) egyszeri támogatás megállapításáról  

9/2017.(X.19.) a hulladékgazdálkodásról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28-10/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  október 17. napján 15,30 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

 

Az ülés helye:  Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112. 

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   3 fő 

 

 

Igazoltan távol:  Magyar Zoltán  alpolgármester 

Erdős János   képviselő 

   2 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 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 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

3.) Hulladékszállítás ügye 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 



4.) Egyéb ügyek 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. Az Önkormányzata 60 m
3 

jóváhagyott tűzifa mennyiség 

beszerzéséhez 1.066.800 Ft összegű támogatásban részesült. Kérte, hogy mondják el 

észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a szociális célú tűzifa 

vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 7/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

előterjesztést, rendelettervezetet. A rendelettervezet szerint az öregségi ill. rokkantsági 

nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyek kapnak támogatást, 

aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja nem haladja meg a, 142.500 Ft-ot, valamint a 16 év 

alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet 

nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos gyermekek. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket. 

 

 

Kérdés és észrevétel nem volt. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta egyszeri támogatás 

megállapításáról szóló 8/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletet  - 



3.) Hulladékszállítás ügye 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a szolgáltatók 80-90 %-ának visszavonták a 

működési engedélyét tavasszal. Az önkormányzatnak szeptemberben fel kellett mondani a 

szerződést, melyről az elmúlt ülésen döntött a testület. Balatonmagyaród – központi 

döntésnek megfelelően – átkerült a Dél-zalai régióhoz, így a Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 

szolgáltatóhoz. 

A Kft-vel a mai nap került sor tárgyalásra. A megbeszéltek szerint a díjazás nem változik, és 

az előző szolgáltatóval teljesült feltételekkel és ingyenes egyszeri lomtalanítással történik 

majd a lakossági hulladékszállítás. Az ürítés időpontját még nem tudni. A mostani edények 

maradnak, de mindenkinek rá kell írni a házszámot. Kétféle zsák lesz, sárga a műanyag, a kék 

a papír hulladéknak. A kukák mellé lehet vásárolni szürke zsákokat, akinek szüksége van rá. 

Megkérdezte a testületet, hogy ezekkel a feltételekkel a megállapodást aláírható, vagy a 

testület a következő testületi ülésen dönt a megküldött szerződés elfogadásáról? 

 

 

Eiter István és Szalai Veronika képviselők véleménye szerint ezekkel a feltételekkel a 

szerződés aláírható, nem kell külön testületi ülésen tárgyalni.  

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

43/2017.(X.17.) Kt. sz. határozata 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 

1. napjától a kijelölt hulladékgazdálkodási megfelelőségi minősítéssel 

rendelkező Viridis-Pannónia Nonprofit Kft-val megköti az előterjesztés 

mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

 

  Felhatalmazta a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  

  szerződés megkötésére. 

 

  Határidő: 2017. október 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester kérte a testületet, hogy fogadja el a helyi környezet 

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

11/2004.(VIII.01.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet. A rendelet 

módosítására a szolgáltató változása miatt van szükség.  

  

  

-  a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta a hulladékgazdálkodásról 

szóló 9/2017.(X.19.) önkormányzati rendeletet  - 

                                           

 

 



4.) Egyéb ügyek 

 

 

- Vállalkozás biztosítás 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy villámcsapás következtében 

túlfeszültség keletkezett és meghibásodott 1 db átjátszó és 1 db kamera. A biztosító a 

bejelentést követően a kár 50 %-át (kb. 70 eFt) térítette meg, mivel a túlfeszültség védelmi 

rendszer T3 védelmi fokozatú és a biztosítási szerződés alapján ebben az esetben a kár 50 %-

át téríti meg. 

Augusztus 31-én a biztosító arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 82.617,-Ft tartozás áll 

fenn a vállalkozás-biztosításnál. Kiderült, hogy a kárbejelentéssel elveszett a kármentesség, 

ami 82 eFt volt.  

Az üzletkötővel felvette a kapcsolatot a megépült kemence és kiülő biztosításával 

kapcsolatban. Kettő árajánlatot adott: 

- kármentességgel 183.950,-Ft lenne, 

- kármentesség nélkül 271.151,- Ft lenne a biztosítás. 

Kérte a testületi tagok véleményét! 

 

 

Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy a kármentesség nélküli biztosítás megkötését 

javasolja, igaz, hogy nagyobb az összege, de ennyi intézménynél biztos történik valamilyen 

káresemény, és a kármentesség biztos, hogy nem tartható fenn sokáig. 

 

 

Eiter István képviselő egyetértett Szalai Veronika képviselő véleményével. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

44/2017.(X.17.) Kt. sz. határozata 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Allianz  

  Hungária Zrt. biztosítóval megköti az árajánlat szerint a vállalkozás-biztosítást  

  271.151,-Ft összegben. 

 

  Felhatalmazta a polgármestert a testület döntéséről a biztosítót tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2017. október 31. 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

-  Erdős János képviselő megérkezett a testületi ülésre  - 

 

 

 

 

 



- Polgármester részére jutalom megállapítása 

 

 

Szalai Veronika képviselő elmondta, hogy a polgármester úr kiemelkedő munkát végez, az 

önkormányzat jól és eredményesen működik. A polgármester úr által végzett tevékenység és 

ebben az évben elért eredmények elismeréséül jutalom megállapítását javasolta. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §
 
(1) bekezdése alapján a 

képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 

polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. A jutalom számításánál 

csak az illetmény összege vehető figyelembe, a költségtérítésé nem. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester bejelentette személyes érintettségét. Hozzájárul nyílt ülés 

tartásához. 

 

 

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy mivel a polgármester érintett a szavazásban, 

ezáltal dönteni kell a testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolja, hogy 

zárják ki a szavazásból. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

45/2017. (X.17.) Kt. sz. határozat 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 

részére jutalom megállapítása döntéshozatalából kizárta Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Szalai Veronika javasolta a polgármester részére 2 havi illetményének megfelelő jutalom 

megállapítását.    

 

 

Eiter István képviselő megkérdezte, hogy mekkora összegről van szó? 

 

 

Papné Szabó Mónika elmondta, hogy kéthavi illetményről van szó, ami nem tartalmazza a 

költségtérítést. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 



 

46/2017. (X.17.) Kt. sz. határozat 

  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kalász Mátyás 

polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/H. §
 
(1) bekezdése alapján kiemelkedő munkájának és az év során 

elért eredmények elismeréséül kettő havi illetményének megfelelő jutalmat 

állapított meg.  

 

Felhívta az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

  

 

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

ülést 16,40 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 
 


