Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/88-1/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január
24. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről

Határozatok: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

1/2019.(I.25.)
2/2019.(I.30.)

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi
illetményalapjáról
a szociális gondoskodás helyi szabályairól
2/2015.(II.27.)
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/88-1/2019.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
január 29. napján 14,00 órakor tartott testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
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.) Kultúrház teraszának felújítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
2.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) Köztisztviselői kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
4.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Egyebek
-

napirendi tárgyalás -

1.) Kultúrház teraszának felújítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen is szó volt kultúrház
teraszának rossz állapotáról. A testületi tagok személyesen is megtekintették. A faanyag,
amiből elkészült nem alkalmas kinti terasz készítésére. A nagyterem menekülési útja a
teraszon keresztül vezet, ezért mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát. A kivitelezővel
megbeszéltek alapján megküldte az árajánlatot. Az árajánlatot megfelelőnek ítélték. A
munkálatokra február 10-e után kerülne sor. Egyúttal a kultúrház hátsó részénél anyaghiba
miatt lemorzsolódó külső vakolat kijavítása is megtörténne. A 6 év eltelte ellenére is a
kivitelező vállalta a garanciában történő javítást. Kérte, hogy a testületi tagok mondják el
észrevételüket, véleményüket.
Magyar Zoltán alpolgármester, Eiter István és Szalai Veronika képviselők egyetértettek
az elhangzottakkal.
Kalász Mátyás elmondta, hogy Erdős János is egyetértett a fentiekkel, telefonos egyeztetés
történ. Javasolta az árajánlat alapján a munka elvégzését.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett a
kultúrháznál lévő terasz elbontásával.
Megbízta a J-Terv Kft. (Zalakaros, Gyöngyvirág sor 55.) vállalkozót - az
árajánlata alapján - az ajtókhoz lépcső kialakításával, valamint az összekötő
járdaszakaszok kiépítésével.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
2.) Köztisztviselői kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Átadta a szót Papné Szabó Mónika jegyzőnek.

Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy 2019. január 25-ig pályázatot
lehet benyújtani kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. Erről mind a négy
önkormányzatnak döntenie kell. A pályázati kiírás szerint 100%-os támogatásban az a hivatal
részesül, amelynél a fenntartó önkormányzatok 2018. július 1-jén a 38.650,-Ft illetményalapot
alkalmazták.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy igazságtalannak tartja, hogy a járási
hivataloknál dolgozók megkapták az emelést, az önkormányzati dolgozók viszont nem.
Egyetértett az előterjesztéssel.
Kalász Mátyás javasolta a határozattervezet elfogadását.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pont szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatásra.
Az önkormányzat képviselő-testülete az igénylés feltételeként vállalja, hogy az
illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben
rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban
állapítja meg.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. július 1-jén Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv-ben meghatározott illetményalapot (38.650 Ft)
alkalmazta.
Határidő: 2019. január 25. 14 óra
Felelős: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a közszolgálati tisztviselők
2019. évi illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.25.) önkormányzati rendeletet -

3.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
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 gondoskodás
helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2019.(I.30.) önkormányzati rendeletet 4.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
megtárgyalása.
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2019. évi költségvetéséről az
írásos anyag kiküldésre került.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy elkészült a Zalakomári Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. év elszámolása, 596 eFt megmaradt. A települések
lakosságszámának csökkenése miatt a hivatali működési támogatás 595 eFt-tal kevesebb lesz.
A központi támogatás és bérrendezés támogatásból 62.950 eFt bevétel várható. Személyi
kiadás 49. 718 eFt, járulék 9.193 eFt, dologi kiadás 6.739 eFt került tervezésre. Az
önkormányzatoknak 2019. évben nem kell hozzájárulniuk a hivatal működéséhez.
Kalász Mátyás javasolta a közös hivatal 2018. évi költségvetési elszámolásának és a 2019.
évi költségvetésének elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési elszámolását és a 2019.
évi költségvetését az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

5.) Egyebek
-

Temetői konténer cseréjéről tájékoztató

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szolgáltató jelezte, hogy a
temetőnél lévő konténer nagyon rossz állapotban van, az ürítését már nem tudják megoldani.
A jelenlegi edény helyett biztosítanának másik konténert bérleti díj fejében. A régit elvinnék
és az értékéből 2019. évben az új konténerért nem kellene bérleti díjat fizetni. Egyetért-e a
testület ezzel a megoldással?
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.

-

Tájékoztató Herczeg Attila kéréséről

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet Herczeg Attila Balatonmagyaród Petőfi
u. 181. szám alatti lakos kéréséről. A balatonmagyaródi 035/1. hrsz-ú önkormányzati út
mellett van a földje. A területen megáll a víz és nem tudja hova elvezetni. Véleménye szerint
az önkormányzati út melletti árok kitisztításával a vízelvezetést meg lehetne oldani a
földjéről.
Az 53/1. és 53/2. hrsz-ú út melletti árok rendben van, a folytatását képező árok rendbe
tételéről lenne szó. A területet a növényzet teljesen benőtte, az árok már szinte eltűnt. A fák és
bokrok kivágása után az árok kimélyítési munkáinak elvégzésére kér árajánlatot. Tudni kell,
hogy a csapadékvíz elvezetését az önkormányzatnak kötelezően el kell végezni. Egyetért-e a
testület a terület megtisztításával és az árok kimélyítésével?
A képvisel-testület egyetértett az elhangzottakkal.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvégzi a
Balatonmagyaród külterület 035/1. hrsz-ú út rendbetételét és az árok
kitisztítását a 2019. évi költségvetés terhére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Tájékoztató disznóvágás rendezvény tartásáról

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy felvetődött a település lakossága részéről
hagyományőrző disznóvágás szervezése.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbalaton
Alapítvány közreműködésével a település lakossága részére hagyományőrző
disznóvágás rendezvényt tart, melynek költségét a 2019. évi költségvetéséből
biztosítja.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Hivatal kerítésének kijavítása

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a hivatal kerítés hiányzó részeinek pótlására és
a meglévő elemek javítására 185 eFt + áfa árajánlat érkezett. Javasolta a munka elvégzését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal
kerítésének felújítását az árajánlat szerint elvégzi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

A Balatonmagyaród 047/4., 047/5. hrsz-ú szántó bérbeadása

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a balatonmagyaródi 047/4. és
047/5. hrsz-ú külterületi szántók, önkormányzati ingatlanok bérlete lejár. A földeket Németh
Zoltán Lajos családi gazda venné bérbe 10 év időtartamára. Megkérdezte, hogy mi a
véleményük s van-e kérdésük a témával és a szerződéssel kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a területek további bérbeadását.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező balatonmagyaródi 047/4. és 047/5. hrsz-ú külterületi szántó
ingatlanokat bérbe adja 10 év időtartamra, 2019. március 10. napjától – 2029.
március 31. napjáig Németh Zoltán Lajos Balatonmagyaród Petőfi u. 81/a. szám
alatti családi gazdának. Az éves haszonbér összege aranykoronánként 1.500,-Ft.
Felhatalmazta a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester megkérdezte, hogy az elhangzottakon kívül van-e kérdés,
észrevétel?
Szalai Veronika képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Porgányi Anita Balatonmagyaród
Petőfi u. 20. szám alatti lakos megkereste. Elmondta, hogy nem értett egyet a 2018. május 30.
napján tartott testületi ülés jegyzőkönyvében a Járási Polgárőr Nappal kapcsolatban a
polgármester által megfogalmazottakkal. Ez Őt sérti és átfogalmazását kéri. (Felolvasta)
„Kósza hírek szerint a 2018. július 28. napjára tervezett falunapon akarják megtartani a
Kányavári-szigeten a Járási Polgárőr Napot, erről azonban senkitől, semmilyen hivatalos
információja nincs és a Kisbalaton Polgárőr Egyesület sem tud a dologról, velük sem
egyeztettek.
A képviselő-testület véleménye szerint, ha ez igaz, akkor ez újabb példája annak, ahogy a
Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület viszonyul a településhez.”
Kalász Mátyás polgármester az észrevételre reagálva elmondta, hogy a jegyzőkönyv
szövege nem kívánság szerint alakítható és átfogalmazható, az mindig az ülésen
elhangzottakat tartalmazza. Jelenlevők egyhangúlag kijelentik, hogy a jegyzőkönyven leírtak
a tényeket tartalmazzák.
Magyar Zoltán elmondta, hogy a falunap időpontját kb. egy évvel a rendezvény előtt Ő
javasolta, amit a képviselő-testület 2018 tavaszán elfogadott.
Kalász Mátyás hozzátette, hogy az időpontot többekkel egyeztették, pl. a kulturális
programokban rendszeresen résztvevőkkel. Senki sem emelt kifogást, az időpont mindenki
számára hónapok óta ismert lehetett, mint az a jegyzőkönyv is amiből a kifogásolt részt az
észrevételező kiemelte. Tény pedig, hogy az önkormányzattal senki sem közölte, hogy

rendezvényt tartana, ami még furcsább a Kisbalaton Polgárőr Egyesület sem tudott erről a
bizonyos rendezvényről – aki pedig egyenrangú tagja a Polgárőr Szövetségnek. Ha a
Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület tudott a rendezvényről, akkor viszont honnan tudta
azt, és miért nem jelezték sem nekünk, sem a településen működő másik egyesületnek.
Magyar Zoltán elmondta, hogy nem a testületnek kellene magyarázkodni az ügyben.
Eiter István elmondta, hogy aki valóban figyelemmel kíséri az eseményeket és reálisan
értékeli azokat, az úgy is tudja mi a helyzet
Szalai Veronika elmondta, köszöni a választ, Igaz Ő ismeri a témát és a fentieket csak
megerősíteni tudja, de mivel testületi tag, kötelessége továbbitani a hozzá érkező
észrevételeket, kifogásokat a testület felé.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 15,25 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

