31Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/132-7/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október
25. napján 11,00 órakor tartott testületi ülésről
Határozatok: 40., 41., 42., 43., 44.,
Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

6/2018.(X.26.)

a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez
kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás
helyi szabályairól

7/2018.(X.26.)

a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról
egyszeri támogatás megállapításához
a szociális gondoskodás helyi szabályairól
2/2015.(II.27.)
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonmagyaród Község
1/2018.(II.23.)
Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2018.(X.26.)
9/2018.(X.31.)

10/2018.(X.31.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/132-7/2018.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
október 25. napján 11,00 órakor tartott testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Erdős János
Szalai Veronika
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a 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 téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás
helyi szabályairól rendeletalkotás
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
5.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
6.) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 1. sz.
módosításának megtárgyalása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8.) A Somssich Antal Általános Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
9.) Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás
helyi szabályairól rendeletalkotás
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést, rendelettervezetet. Az Önkormányzat 15 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség
beszerzéséhez 266.700 Ft összegű téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében 2017. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 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 (4 igen szavazattal) elfogadta a téli rezsicsökkentés
kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás hely szabályairól szóló
6/2018.(X.26.) önkormányzati rendeletet 2.) 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 Önkormányzat 64 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség

beszerzéséhez 1.137.920 Ft összegű szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
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 (4 igen szavazattal) elfogadta a szociális célú tűzifa
vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 7/2018.(X.26.) önkormányzati rendeletet 3.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet megalkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
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 20.000 Ft
egyszeri támogatást, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja nem haladja meg a, 142.500 Ftot, 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 (4 igen szavazattal) elfogadta az egyszeri támogatás
megállapításáról szóló 8/2018.(X.26.) önkormányzati rendeletet 4.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést, rendelettervezetet. Az első nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez nyújtott
támogatás okafogyottá vált, hiszen 35. éves korig megszerzett első sikeres komplex
nyelvvizsga díját a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megtéríti. Kérte, hogy mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.

Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a szociális gondoskodás
helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
9/2018.(X.31.) önkormányzati rendeletet 5.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet a Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
megkereséséről, melyben Berke László r. ezredes úrnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
élére történő kinevezésével kapcsolatos képviselő-testületi véleményről kér tájékoztatást.
Berke László nagy tapasztalattal és felkészültséggel rendelkezik. Támogatta a kinevezését.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester úr véleményével.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
40/2018.(X.25.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
egyetértését fejezi ki Berke László r. ezredes Úr Nagykanizsa
Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezésével.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal
6.) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést, rendelettervezetet. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.

- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 10/2018.(X.31.) önkormányzati rendeletet 7.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 1. sz.
módosításának megtárgyalása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a közös hivatal 2018. évi költségvetés módosításának elfogadását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
41/2018.(X.25.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását az
előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal
8.) A Somssich Antal Általános Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Nagykanizsai Tankerületi
Központ igazgatója megkereste a testületet a Zalakomári Somssich Antal Általános Iskola
intézményvezetői megbízás véleményezése érdekében. Szakáll Tibornak az első, 5 évre szóló
magasabb vezetői megbízása 2019. augusztus 15. napján lejár. Az Nkt. értelmében a
fenntartónak az intézményvezetői megbízásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie a
vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. Arra
vonatkozóan kérik a testület véleményét, hogy a jelenlegi intézményvezető pályázat kiírása
nélküli ismételt újabb 5 évre szóló megbízásával egyetért-e. Kérte, hogy mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a megbízás meghosszabbítását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2018.(X.25.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. § (7) bekezdésének felhatalmazása
alapján egyetért a Somssich Antal Általános Iskola intézményvezetőjének,
Szakáll Tibornak pályázat kiírása nélküli ismételt, újabb 5 évre szóló
megbízásával.
Felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Nagykanizsai Tankerületi
Központot tájékoztassa.
Határidő: 2018. november 9.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
9.) Egyéb ügyek

-

Petőfi utca páros oldali járda átvizsgálása

Kalász Mátyás polgármester elmondta a testületnek, hogy délelőtt volt a Petőfi utca páros
oldalának bejárása a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. A felújított járdával kapcsolatban
több probléma is felmerült. A fű és a gyökerek több helyen – főként ott, ahol a járda meg lett
szélesítve – felnyomták az aszfaltot. A Petőfi u. 100. ház előtt és a járda déli részén pedig
lejtési problémák vannak. Az is gondot okoz, hogy több helyen a lakosok nem gondozzák a
járdát, valamint az, hogy az esővizet a járdára vezetik az udvarokból. A kivitelező vállalta,
hogy idén lepermetezik a kinőtt füvet. A jövő év elején az önkormányzati is lepermetezi az
egész szakaszt. Még az ősszel a lejtéseknél, valamint 2019. áprilisában a felnövéseknél
kijavítja, újra aszfaltozza a járdát. A lakosság részére is szeretne tájékoztatót küldeni.

-

Dózsa utcai járda felújítása

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Dózsa utcai járda felújításáról is szó volt,
melynek megvalósítására 11 m Ft-ról kapott az önkormányzat árajánlatot. A meglévő járda
rossz állapotban van, felújítással nem értene egyet, teljesen új járda építésére lenne szükség.

-

Petőfi utca páratlan oldali járda kijavítása

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Petőfi utca páratlan oldali járda kijavítását
szükségesnek tartaná, az árajánlat szerint 1, m Ft-ba kerülne. A leszakadt járdarészek
kijavítása, a vízelvezetés megoldása fontos lenne, mivel rohamosan romlik a járda állapota.
Erre jövő év tavaszán sor fog kerülni.

-

Kultúrháznál lévő terasz kijavítása

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy holnap beszél Józsa Attila kivitelezővel, mivel
a kultúrháznál lévő terasz állapota folyamatosan romlik. A nagyterem menekülési útvonala is
a teraszon keresztül van kialakítva, ezért nem maradhat a jelenlegi állapotában. Maradjon a
jelenlegi terasznagyság, vagy csak a nagyterem kijáratainál lépcső kerüljön kialakításra?
Szalai Veronika képviselő véleménye szerint a terasz mérete maradjon meg és szeretné, ha
lenne tető is.
Erdős János képviselő nem kell ekkora terasz.
Magyar Zoltán alpolgármester kisebb is elég lenne, és a nagyterem két kijáratánál fedett
lépcsőt elegendő lenne csinálni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a testület elképzelése alapján tárgyal majd a kivitelezővel.

-

Polgármester részére jutalom megállapítása

Magyar Zoltán alpolgármester 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:
43/2018. (X.25.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
részére jutalom megállapítása döntéshozatalából kizárta Kalász Mátyás
polgármestert.
Magyar Zoltán javasolta a polgármester részére 3 havi illetményének megfelelő jutalom
megállapítását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

44/2018. (X.25.) 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 három havi illetményének megfelelő jutalmat
állapított meg.
Felhívta az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2018. november 10.
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző

Szalai Veronika képviselő kérte, hogy a jövőben a rendezvények hétvégén szombaton ill.
vasárnap legyenek megtartva. Azoknak, akik dolgoznak nehéz hétköznap részt venni a
rendezvényeken.
Kalász Mátyás elmondta, hogy nincs kifogása ellene. Javasolta, hogy a rendezvények előtt
legyen megbeszélés.
Erdős János képviselő kérte, hogy a temetőben az elszáradt tuják kerüljenek kivágásra.

Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a hősi emléket a templom udvarán kellene
elhelyezni.
Kalász Mátyás megkérdezte Erdős Jánost, hogy a hivatal kerítésének javítására javasolt
szakemberrel beszélt-e a munka elvégzéséről? A meglévő mezőket kijavítani és a hiányzókat
a meglévők mintájára pótolni kellene.
Erdős János elmondta, hogy megbeszéli a vállalkozóval.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 12,40 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

